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صاحب الجاللة الملك محمد السادس يترحم 
على روح جاللة المغفور له الملك محمد الخامس

على  البشرية  التجمعات  اليه  ما تصبوا  أرقى  األمن 
إختالف إديولوجاتها وتركيباتها المعقدة وأنماط حياتها 
ومعتقداتها الدينية والسياسية. فهو عمود إستمراريتها 
وضمان بقائها واستقرارها، واألمن من أعظم النعم على 
اإلطالق فهو من الحاجات الضرورية لالنسان فبه يحس 
الفرد بالطمأنينة والسكينة وبه يتحقق السلم واألمان، 
ويدفع اإلنسان للعمل اإلجتهاد واإلبتكار ويزدهر المجتمع 

وتفتح األفاق وتنطلق عمليات التنمية واإلنتاج . 
له  وف���رت  إذا  إال  ال��م��ن��ال  ليس سهل  م���راده  ف��األم��ن 
له  وخصصت  اإلستراتيجيات،  له  اإلمكانيات،وضعت 
الميزانيات ،وأهلت له األطر لحماية المواطنين والمقدسات 
من كل المخاطر واآلفات وتجنب الحروب والصراعات .

فاألمن مقصود ومرغوب من كل الدول واألقطار، فتعقد 
الخبرات  وت��ت��ب��ادل  تحالفات  ف��ي  وت��دخ��ل  ال��م��ؤت��م��رات 
وال��م��س��اع��دات. ف���اول م��ا ق��ام ب��ه محمد ال��خ��ام��س بعد 
اإلستقالل هو وضع ركائز السلم واألمن فأسس القوات 
المسلحة الملكية وإدارة األمن الوطني لحماية المواطنين 
وضمان  الحقوق  وصيانة  القانون  وتطبيق  وال��وط��ن 

االستقرار. 
وإلى يومنا هذا يعيش المغرب في سلم وإستقرار وهذا 
ثمرة العمل الجبار والمتواصل لرجال األمن على إختالف 

التوزيعات المهنية وتعدد المهام واإلختصاصات. 
وأظهرت مختلف األجهزة الداخلية والخارجية قدرتها 
اإلستباقية والميدانية في حل األزمات واإلختالالت األمنية 
القرن  سبعينيات  في  خصوصا  المغرب  عرفها  اللتي 
الماضي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني الذي قاد 
البالد لما يقارب االربعين سنة حقق فيها إنجازات لم 
اليزال  وال��ت��ي  المجاالت،   جميع  ف��ي  مثيل  لها  يسبق 
المغاربة يجنون ثمارها إلى اليوم ومنها تحقيق األمن 
والسالم في البالد فقام بتأطير المؤسسة العسكرية بعد 
اإلنقالبات التي كانت ستزف بالبلد إلى ما ال يحمد عقباه 
من هلك لألرواح ونشر للفوضى وإغتصاب الممتلكات 
فنظم وقنن إدارة العامة لألمن الوطني التي تلعب دورا 
جوهريا ومحوريا مهم في إستقرار البالد. وجاء خلفه 
ألتف حوله الشعب بأكمله  الذي  الملك محمد السادس 
غايته  المنوال  نفس  على  فصار  الموسسات  وجميع 
وقام  الدستور  فغير  والمواطنات،  المواطنين  مصلحة 
بجملة إصالحات قفزت بالمغرب أشواطا في كل المجاالت؛ 
برنامج  ونظم  الرواتب  زيادة  فأقر  األمن  برجال  وأهتم 
الحوار  على  األمنية  المقاربة  وبنى  والتنقالت  الترقية 
ب��ص��ون كرامة  ال��ن��ف��وذ وأم���ر  ون��ب��ذ العنف وإس��ت��غ��الل 

المواطنين وخدمة الصالح العام.
فالمغرب اليوم يعيش في أمن وأمان فهل يقدر المواطن 
عطاء وتضحيات رجال األمن؟ وبدون إستثناء فهم سهارى 
الشمس  تحت  ال��ط��وال  الساعة  ويقفون  نيام  وال��ن��اس 
والمواطن يمرح بأماكن اإلستجمام يجولون الشوارع ؛ 
المالعب واألسواق، تجدهم في كل مكان يا ترى هل سألت 

نفسك لماذا؟ 
الناس  ويسلم  الحرمات  تنتهك  وال  األنفس  لتصان 
والممتلكات وتعيش حياتك في طمأنينة وسلم وسالم أال 
يستحقون التقدير واإلحترام؟ فرجل األمن مواطن وقبل 
ذلك هو إنسان له حقوق وعليه واجبات. فكلنا نبني وطنا 
كل حسب مؤهالته كالطبيب كالنجار كالشرطي كالبقال 
كل في فنه يساهم في عملية التنميةو اإلزدهار فال هذا 

يستغني عن ذاك . 
ولنأخذ العبر من العراق سوريا ولبنان فاالمن من أعظم 
التقدير  يستحق  عليه  وي��س��ه��ر  ي��خ��دم��ه  وم���ن  ال��ن��ع��م 

واالحترام.
وجاءت جائحة كورونا قتكاثفت جهود الجيش والشرطة 
رجال  وكل  والقياد  المساعدة  والقوات  اإلطفاء  ورجال 
السلطة وبدون إستثناء لحماية المواطنين والممتلكات، 
والسهر على سالمتهم وتطبيق القانون وحفظ األنفس 

وتوفير األمن واألمان. 

قام أمير المؤمنين صاحب الجاللة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو 
الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن، وصاحب السمو الملكي األمير موالي رشيد، 
بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم جاللته على الروح الطاهرة لفقيد العروبة 
واإلسالم جاللة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من 

رمضان األبرك، ذكرى وفاة أب األمة طيب اهلل ثراه.

نعمــة األمـــن

أكد منشور حديث لمركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد تحت عنوان » استراتيجية المغرب 
لمواجهة )كوفيد19-(« أن تصدي المغرب للجائحة 
في  ج��اءت  استجاباته  أن  كما  ال��وض��وح،  طبعه 
األزمة  ه��ذه  تطرحها  ال��ت��ي  ال��ره��ان��ات  مستوى 

الصحية.
وأبرز أصحاب المقال أنه تم وضع خطة للعمل 
للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد ترتكز 
الصحة  في  تتمثل  أساسية،  محاور  ثالثة  على 
أن  إلى  مشيرا  االجتماعي،  والنظام  واالقتصاد 
مساهمة المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، 
والمجتمع المدني في كل مجال من هذه المجاالت 
من  ن��وع  وتحقيق  األض���رار  من  الحد  من  مكنت 

السيطرة على الوباء إلى حد اآلن.
ات��خ��ذ، على صعيد  ال��م��غ��رب  أن  وأوض��ح��وا 
االستجابة الصحية، إجراءات سريعة للغاية تهم 
تم  الوباء، حيث  ع��دوى  انتشار  نطاق  من  الحد 
على  الوبائية  الحالة  لتتبع  قيادة  مراكز  إنشاء 
المراقبة  ضمان  قصد  مالئمة  ترابية  مستويات 
والتنسيق مع المصالح الصحية التي تعمل على 

تشخيص الوباء وتحديد موقعه.
قبيل  إج��راءات من  بأن  المصدر نفسه  وذك��ر 
إغ����الق ال���ح���دود، وح��ظ��ر ال��ت��ج��م��ع��ات، وإغ���الق 
المدارس، وكذا اتخاذ تدابير صارمة تشجع على 
الحجر الصحي الطوعي ثم اإللزامي، عززت هذه 

المبادرة. وفي غضون ذلك، عملت الدولة على زيادة 
ظروف  وتحسين  المستشفيات  ق��درات  وتطوير 
استقبال المرضى في مدن المغرب المختلفة، ال 
سيما المدن ذات الكثافة السكانية العالية األكثر 

عرضة لإلصابة.
وأوضح المقال أنه تمت االستعانة بمستشفيات 
ميدانية عسكرية تمت إقامتها في المدن أو في 
ضواحيها قصد تعزيز المنظومة الطبية المدنية 

المركزة،  العناية  من حيث عدد األسرة ومعدات 
المعدات  من  مجموعات  استيراد  تم  أنه  مردفا 
الطبية والصحية على وجه السرعة، وتم تعميمها 
تدريجيا على المؤسسات الصحية، كما تم توفير 
مخزون من األدوية، ال سيما عقار »الكلوروكين« 
الذي تنتجه مجموعة لصناعة األدوية تتخذ من 

المغرب مقر لها.
< تتمة المقال في الصفحة 2

كوفيد19-..تصدي المغرب للجائحة طبعه الوضوح واستجاباته 
كانت في مستوى رهانات األزمة الصحية

< االستاذ عبد الوهاب باني
من منطقة ويلز اململكة البريطانية 
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كتبت يومية »ال سيغوندا« الشيلية 
أن المغرب جعل من األزمة الصحية 
فرصة   19 ك��وف��ي��د  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
التطور  م���ج���ال  ف���ي  ل��الس��ت��ث��م��ار 
خالل  م��ن  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجي 

إعطاء قيمة مضافة القتصاده.
وأضافت اليومية أن المغرب، البلد 
الذي تقيم معه الشيلي عالقات تعاون 
المجاالت،  مختلف  ف��ي  نموذجية 
انتهج، تحت قيادة صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس، سياسة قائمة 
على تدابير الحماية والحجر وتوزيع 
واسع  نطاق  على  الوقاية  م��ع��دات 
كورونا،  ل��وب��اء  للتصدي  وش��ام��ل 
مشيرة إلى أن المملكة تنتج أقنعة 
أكثر بخمس مرات من  طبية واقية 

بعض الدول المتقدمة.
وفي السياق ذاته، ذكرت بإطالق 
تتيح  مجانية  اس��ت��ش��اري��ة  منصة 
المهنيين  مع  التفاعل  للمواطنين 

الصحيين دون الحاجة للتنقل.
وأشارت أيضا إلى أن فريقا من 
ال��ب��اح��ث��ي��ن ال��م��غ��ارب��ة، ي��ت��ك��ون من 
مهندسين وأطباء، أعلن عن توصله 
البتكار »قناع ذكي للكشف التلقائي 

عن بعد عن كوفيد19-«.
كريستينا  المقال  كاتبة  وتابعت 
أوري���ان���ا، ع��ض��و م��ؤس��س��ة تحالف 
أمريكا الالتينية وإفريقيا للقرن ال 
استراتيجية  يقود  المغرب  أن   ،21
للتصدي للوباء في إفريقيا من خالل 
ج��ه��ود م��ن��س��ق��ة وم��ت��ض��ام��ن��ة على 

مستوى القارة.

المغرب جعل من أزمة 
كورونا فرصة لالستثمار 

في مجال التطور 
التكنولوجي واالبتكار

بين  م��ن  ال��س��ي��اس��ي،  ال��ع��م��ل  يعتبر 
الحقول الحيوية التي تهتم بتدببر جميع 
القضايا المرتبطة بحياة المواطنين،بشكل 
المرتبطة  الحقوق  كل  احترام  يضمن 
بفلسفة الواجب والحق.ولهذا الغرض 
كهيءات  السياسية  االح���زاب  وج���دت 
تاطير  مهمة  ل��ه��ا  اس��ن��دت  وم��ن��ظ��م��ات 
المواطنين.لكن المهتم بالحقل السياسي 
الحظ  ظاهرة خطيرة تتمثل في العزوف 
عن العمل السياسي،اي ضعف اهتمام 
السياسي. ومرد هذا  بالشان  المواطن 
الجهل  منها  كثيرة،  اس��ب��اب  ال��ع��زوف 
والقانون  السياسية  االح��زاب  بماهية 

المنظم لها.
سياسيا  المواطنين  تاطير  والج��ل 
خصوصا فءة الشباب، »الن الشباب هم 
اساس كل عمل جاد« عملنا على تقديم 
هذا الكتاب)قانون االحزاب السياسية( 
وفق  سنة2012.  المقال  منشورات  عن 

القانون  رقم 29.11 قانون تنظيمي ظهير 
شريف رقم1.11.166 الصادر في24 من 
ل  ال����م����واف����ق   1432 ال����ق����ع����دة  ذي 

22اكتوبر2011
في  القيم  الكتاب  ه��ذا  جمع  ت��م  لقد 
س��ب��ع��ة اب�����واب وخ��ات��م��ة ع��ل��ى الشكل 

التالي:
المشرع  فيه  تناول  االول:  الباب   >

احكاما عامة.
< الباب الثاني:

االح���زاب  ت��اس��ي��س  االول:  ال��ف��رع   -
السياسية

- الفرع الثاني: االنخراط في االحزاب 
السياسية.

م��ب��اديء تنظيم  ال��ث��ال��ث:  ال��ب��اب   <
االحزاب السياسية وتسييرها.

> الباب الرابع:
االح�����زاب  د  م����وا  االول:  ال���ف���رع   -

السياسية.

الممنوح  ال��ث��ان��ي:ال��دع��م  ال��ف��رع   -
لالحزاب السياسية.

في  الدولة  الثالث:مساهمة  الفرع   -
لالحزاب  االنتخابية  الحمالت  تمويل 

السياسية.
- الفرع الرابع:مراقبة تمويل االحزاب 

السياسية.
> الباب الخامس:

االحزاب  ات��ح��ادات  االول:  ال��ف��رع   -
السياسية.

- ال���ف���رع ال���ث���ان���ي:ادم���اج االح����زاب 
السياسبة.

> الباب السادس: الجزاءات.
> الباب السابع:احكام انتقالية.

متعلقة  دس���ت���وري���ة  م��ق��ت��ض��ي��ات   <
باالحزاب السياسية كخاتمة.

يتبع
بقلم المنسق اإلقليمي لحزب 
األمل بعمالة فاس 

 الثقافــــة السياسيـــــة

كوفيد19-..تصدي المغرب للجائحة طبعه الوضوح واستجاباته 
كانت في مستوى رهانات األزمة الصحية

وعالوة على ذلك، تمت االستعانة بالمقاوالت المغربية 
المتخصصة في صناعة المعدات الطبية )أجهزة التنفس 
اعتماد  طريق  ع��ن  المستشفيات(  وم��ع��دات  االصطناعي 
إجراءات مسرعة، في حين تمكنت المقاوالت الصناعية من 
تكييف خط إنتاجها بهدف إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي 

وتأمين إنتاج الكمامات.
وإشراك  بالمرضى،  التكفل  أن  المقال  كاتبو  واعتبر 
الفاعلين في المجتمع المدني، وسياسة التواصل المالئمة 
للظرفية، كلها عناصر مكنت المغرب، من وجهة نظر صحية، 

من الحد من تأثير الجائحة.
استجابة  ارت��ك��زت  فقد  االقتصادي،  الصعيد  على  أم��ا 
المغرب على إنشاء صندوق خاص، بمبادرة من جاللة الملك 
بهدف  دره��م،  ماليير  له عشرة  السادس، خصصت  محمد 
مواجهة ت��داع��ي��ات ك��ورون��ا. وق��د ت��م، إل��ى غ��اي��ة 9 أبريل 
المنصرم، جمع ما يقرب من 34 مليار درهم من المساهمات 
المبادرات  قدمتها مؤسسات عمومية وخاصة، فضال عن 

الشخصية للمواطنين.
وأبرز منشور مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 
أن الصندوق الخاص يروم تعزيز قدرات المنظومة الصحية 
وتغطية التكاليف الصحية الناجمة عن الوباء، مشيرا إلى 
الركود  مواجهة  في  االقتصاد  كذلك  الصندوق سيدعم  أن 
الوظائف  على  الحفاظ  على  عالوة  المحتمل،  االقتصادي 
الدعم  خ��الل  من  لألزمة  االجتماعية  التداعيات  وتخفيف 

المباشر للفئات المتضررة.
كما دعت السلطات العمومية جميع اإلدارات والمقاوالت 

باستثناء  النفقات،  ترشيد  إل��ى  العمومية  والمؤسسات 
قطاعات الصحة والتعليم واألمن الوطني.

وسجل المنشور أن تداعيات الوباء أدت إلى اإلعالن عن 
توقف ثلث األجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي عن العمل. وأضاف أنه بفقدان الوظائف، تفقد 
األسر موارد دخلها الرئيسية، وترشد تبعا لذلك إقبالها على 
هذا  مواجهة  أجل  من  أنه  إلى  مشيرا  والخدمات،  السلع 
الوضع، لجأت السلطات إلى موارد الصندوق الخاص لتدبير 
جائحة كورونا من أجل تعويض األسر التي توقف معيلوها 

عن العمل في القطاع المهيكل.
األسر  أكثر  دعم  إلى  ناحية،  من  التدبير،  هذا  ويهدف 
هشاشة، من خالل الحفاظ على جزء من قدرتها الشرائية، 
ومن ثم من طلبها، ومن ناحية أخرى، إلى الحفاظ بشكل غير 

مباشر على إنتاج بعض القطاعات الرئيسية.
وبهدف ضمان استمرارية اإلنتاج وحماية الوظائف، أرجأ 
اشتراكات  دف��ع  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
الضمان االجتماعي ألرباب العمل من شهر مارس إلى غاية 
شهر يونيو دون فرض جزاءات. وتحت إشراف المجموعة 
سداد  تعليق  تم  المغرب،  وبنك  المغرب  لبنوك  المهنية 
القروض البنكية إلى غاية 30 يونيو 2020، من دون فرض 
جزاءات. كما أطلق صندوق الضمان المركزي منتج »ضمان 
أكسجين« لدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة، كما تم وضع 

حوافز ضريبية لصالح الشركات.
في  المملكة  عمل  لخطة  الثالث  المحور  وبخصوص 
مواجهة جائحة كورونا، فقد سعى إلى الحفاظ على النظام 

االجتماعي، حيث قدمت الدولة مساعدة مالية لدعم مختلف 
الفئات التي تأثرت قدرتها الشرائية وظروف معيشتها بسبب 
تدابير حالة الطوارئ الصحية، وذلك اعتمادا على سجل 
الضمان االجتماعي وقاعدة بيانات نظام المساعدة الطبية 

)راميد(.
أما في ما يتعلق بالعاملين في القطاع غير المهيكل، غير 
المسجلين في خدمة )راميد(، فقد لجأت اإلدارة إلى استقبال 
طلبات المعنيين قصد االستجابة السريعة لطلبات هذه الفئة 

من األسر.
وهكذا، تم إحداث منصة مخصصة لفائدة األسر المتضررة 
من األزمة غير المسجلة في خدمة )راميد( ليبعثوا من خاللها 
لهذا  معلوماتية  بنظم  االستعانة  تمت  حيث  بطلباتهم، 
الغرض، كما بذلت الجهود لتبسيطها وجعلها في متناول 

غير المتمدرسين.
وسجل المنشور أن السلطات المحلية أحدثت، بالموازاة 
مع ذلك، آلية للتحقق من المعلومات المصرح بها وأهلية 
3ر2  أنه  إلى  المساعدة، مشيرا  من  لالستفادة  المتقدمين 
حدود  إلى  المالية  المساعدة  من  استفادت  أس��رة  مليون 

الساعة.
وخلص المنشور إلى أنه وإن كان من السابق ألوانه تقديم 
تدبير  أن  الواضح  فمن  ال��دروس،  واستخالص  الحصيلة 
المغرب ألزمة »كوفيد 19« كشف عن مؤهالت متميزة لدى 
مواجهة  على  بقدرتهما  يتعلق  ما  في  والمجتمع  الدولة 
تحديات من هذا القبيل، مؤكدا أن هذه األزمة مكنت أيضا 

من تحديد الفجوات التي يتعين سدها.

والتنمية  ال��ت��ض��ام��ن  وزي�����رة  أك����دت 
االجتماعية والمساواة واألسرة، جميلة 
جميع  ج��ه��ود  بتضافر  أن���ه  ال��م��ص��ل��ي، 
إيواء  عملية  أكبر  إنجاز  تم  المتدخلين 
ل���ألش���خ���اص ف����ي وض���ع���ي���ة ال����ش����ارع 

بالمغرب.
وحسب بالغ للوزارة، أبرزت المصلي، 
بمناسبة  بعد،  عن  عمل  اجتماع  خ��الل 
التعاون  مؤسسة  لتأسيس   63 الذكرى 
المؤسسة  م���دي���ر  ح���ض���ره  ال���وط���ن���ي، 
لجنة  وأعضاء  الجهويون  والمنسقون 
اليقظة المركزية، أن األمر يتعلق بإنجاز 
مشرف للمملكة، حيث تم إلى حدود 28 
أبريل الماضي إيواء 6324 شخصا بدون 
إلى  آخ���ري���ن   2060 وإرج�������اع  م�����أوى 

أسرهم.
وش���ددت خ��الل ه��ذا االج��ت��م��اع، الذي 
مختلف  تدخل  عمليات  لتقييم  خصص 
جهات  عبر  الوطني  التعاون  مندوبيات 
الوطنية  ال��ج��ه��ود  إط���ار  ف��ي  المملكة، 
المبذولة لمحاربة جائحة كورونا والحد 
استثمار  ض���رورة  على  تداعياتها،  م��ن 
في  لألشخاص  الكبير  اإلي��واء  وضعية 
الوطنية  وال��ت��ع��ب��ئ��ة  ال���ش���ارع  وض��ع��ي��ة 
الحاصلة للحد من ظاهرة التشرد والتحكم 

فيها.

ودعت في هذا الصدد إلى التفكير في 
مركزة  ك��ورون��ا،  بعد  م��ا  سيناريوهات 
في  األش��خ��اص  ملف  على  بالخصوص 
أو  إي��واؤه��م  تم  الذين  الشارع  وضعية 
الذين تم إدماجهم في أسرهم، معتبرة أنه 
من الواجب تحليل وضعياتهم ومواكبتهم 
إلى  عودتهم  لتجنب  تأهيلية  ببرامج 

الشارع بعد رفع الحجر الصحي.
أن  البالغ،  يضيف  المصلي،  وأك��دت 
فيها  يشتغل  التي  االجتماعية  الجبهة 
التعاون الوطني ال تقل أهمية عن باقي 
الجبهات الحيوية، الطبية منها واألمنية 

والغذائية.
سجلت  ال��م��ؤس��س��ة  أن  وأوض���ح���ت، 
حضورا مشرفا في هذه الظرفية الوطنية 
في  مستخدموها  وانخرط  االستثنائية، 
عالية،  وطنية  ب��روح  الرسالة  تلك  أداء 

وتفان وتضحية كبيرة.
وقالت إن التعاون الوطني، الذي يقدم 
سلة من الخدمات االجتماعية المتنوعة 
ألزيد من نصف مليون شخص في وضعية 
ترابية  تغطية  عبر  س��ن��ة،  ك��ل  هشاشة 
لمختلف عماالت وأقاليم المملكة، وشبكة 
والمراكز،  المؤسسات  من   4000 تفوق 
يشكل  شريكة،  جمعية   3000 وح��وال��ي 
فاعال اجتماعيا حيويا أبان عن جاهزيته 

وف��ع��ال��ي��ت��ه ف���ي ال���م���ي���دان خ����الل أزم���ة 
كورونا.

ونوهت بالمناسبة بالمجتمع المدني 
وباألدوار الحيوية التي يقوم بها كشريك 
استراتيجي في تنزيل برامج الوزارة، كما 
أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية 

والجماعات الترابية والمحسنين.
المنسقون  اس��ت��ع��رض  جانبهم،  م��ن 
والخدمات  البرامج  مختلف  الجهويون 
مندوبيات  بها  قامت  التي  االجتماعية 
مواكبة  والتي شملت  الوطني،  التعاون 
تنزيل خطة عمل الوزارة لحماية األطفال 
بمؤسسات الرعاية االجتماعية واألطفال 
في وضعية صعبة، ووضع آليات لليقظة 
والتتبع المستمر من أجل توفير حماية 
األطفال في وضعية صعبة بتوفير فرق 
للمساعدة االجتماعية لألطفال بمندوبيات 
التعاون الوطني في األقاليم التي ال تتوفر 
ورعاية  الطفولة؛  حماية  وح���دات  على 
األطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم 
المالئم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛ 
لألطفال  ب��ع��د  ع���ن  ال��ن��ف��س��ي  وال����دع����م 
بمؤسسات الرعاية االجتماعية من طرف 

فريق من األخصائيين النفسيين.
وفي ما يتعلق باألشخاص في وضعية 
إعاقة، واكب التعاون الوطني الجمعيات 

»المداومة  وتفعيل  إرس��اء  في  الشريكة 
التربوية« لضمان استمرار » التمدرس عن 

بعد« لألطفال في وضعية إعاقة.
وأوض����ح����وا أن����ه ت���م إرس�����اء خاليا 
للتواصل واالستماع والتوجيه واإلرشاد 
والمنسقيات  اإلقليمية  بالمندوبيات 
الوطني،  ال��ت��ع��اون  لمؤسسة  الجهوية 
ب��إش��راف 16 إط��ارا من األط��ر التي لها 
والتأهيل  التربية  أساليب  ف��ي  تكوين 
الخاصة باألشخاص ذوي التوحد خريجي 
كما   .2019 رفيق«   « برنامج  وخريجات 
ساهم في توزيع »عدة السالمة« للنظافة 
والوقاية، في إطار عملية »سالمة« لفائدة 
األشخاص في وضعية إعاقة ب 3 جهات، 
وذلك بشراكة مع صندوق األمم المتحدة 

للسكان.
تنفيذ  تم  فقد  النساء،  أما بخصوص 
اتخذتها  التي  االستعجالية  اإلج��راءات 
الوزارة لمواكبة النساء في وضعية صعبة 
المحتمل  أو  العنف  ضحايا  وال��ن��س��اء 
تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية 
توزيع  وتم  وغيرهن.  والمسنات  إعاقة 
فيروس  م��ن  للوقاية  صحية«  »حقيبة 
إط��ار شراكة مع  19«، وذل��ك في  »كوفيد 
صندوق األمم المتحدة للسكان تستهدف 

النساء ضحايا العنف وغيرهن.

تم إنجاز أكبر عملية إيواء لألشخاص في وضعية الشارع وينبغي 
االستعداد للحد من الظاهرة بعد كورونا

االستاذ عبد العلي صباني
المنسق االقليمي لحزب األمل 

بعمالة فاس
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3 سياسة وطنية

كوفيد19.. االتحاد األوروبي يشيد بمبادرة جاللة الملك
 اتجاه البلدان اإلفريقية

أشاد االتحاد األوروبي، بمبادرة صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس الرامية إلى 
إرساء إطار عملياتي قصد مصاحبة البلدان 
تدبيرها  م��راح��ل  مختلف  ف��ي  اإلف��ري��ق��ي��ة 

لجائحة »كوفيد19-«.
وأكد المتحدث باسم االتحاد األوروبي، 
وكالة  به  خص  حديث  في  ستانو،  بيتر 
المغرب العربي لألنباء أن »هذه المبادرة 
تبدو منسجمة، تمام االنسجام، مع الحركة 
األوسع نطاقا لعودة المغرب إلى األسرة 
اإلفريقية، التي نتتبعها باهتمام بالغ منذ 
ع���دة س���ن���وات، الس��ي��م��ا ف���ي ال��ع��دي��د من 
المجاالت األساسية بالنسبة للعالقات بين 
االت��ح��اد األوروب����ي وإف��ري��ق��ي��ا، م��ن قبيل 
واالستقرار  والتنمية،  والبيئة،  الهجرة، 

اإلقليمي«.
بأن  قناعة  على  »نحن  المتحدث  وق��ال 
على  ق���ادرة  ستكون  المغربية  المملكة 
ف��ي الجهود  ك��ام��ال  ب���دوره���ا  االض���ط���الع 
أجل  من  ومؤسساتها  للقارة  الجماعية 
الفيروس، وأنها ستوفر خبرتها  محاربة 
والقيمة المضافة الخاصة بها«، مسجال أن 
»االتحاد األوروبي مستعد لدعم مثل هذه 
المبادرات في إطار استراتيجيته الشاملة 

المتجددة اتجاه القارة اإلفريقية«.
السامي  الممثل  تصريح  على  تعليقه  وف��ي 
لالتحاد األوروبي للسياسة الخارجية واألمنية، 
جوزيب بوريل، بالبرلمان األوروبي، حول ضرورة 

دعم االتحاد األوروبي إلفريقيا في هذه الظروف 
الصعبة، أكد ستانو أن أوروبا ستبذل المزيد من 

الجهود على في هذا االتجاه.
وبالنسبة له »فإنها أوال مسألة تضامن، لكنها 

أوروب���ا  م��ن  لكل  بالنسبة  أم��ن  مسألة  أي��ض��ا 
وإفريقيا. فالوباء ليس له حدود والتغلب عليه 

رهين بمحاربته في كل مكان«.
وذكر بأن االتحاد األوروبي أعلن حديثا عن 

حزمة من اإلجراءات التي تبلغ قيمتها أزيد 
من 20 مليار يورو، من أجل دعم البحث، 
والمنظومات الصحية، وشبكات المياه في 
ال�����دول ال��ش��ري��ك��ة ل��الت��ح��اد األوروب������ي، 
السوسيو- ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  والتخفيف 

اقتصادية للجائحة.
وم���ن ب��ي��ن ه���ذه ال��ت��م��وي��الت -يضيف 
المتحدث- فإن أزيد من 3،25 مليار يورو 
مخصصة بشكل مباشر لدعم الجهود في 
بمنطقة  يورو  مليار   2،06 منها  إفريقيا، 
مليار  و1،19  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 

يورو ببلدان شمال إفريقيا.
إفريقيا من  أخرى، ستستفيد  من جهة 
ضمانات مهمة للصندوق األوروبي للتنمية 
ال��م��س��ت��دام��ة وق����روض ال��ب��ن��ك األوروب����ي 
لالستثمار، إلى جانب مساهمات كبيرة من 
إلعادة  األوروب��ي  والبنك  األعضاء  ال��دول 

اإلعمار والتنمية.
وأضاف المتحدث أن االتحاد األوروبي 
سيدعم، أيضا، االستجابة العالمية المنسقة 

إللغاء ديون البلدان األكثر فقرا.
وذك���ر ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ب��أن »االتحاد 
قام بوضع أسس استراتيجية  األوروب��ي 
جديدة مع إفريقيا، من خالل مقترحات تروم 
المجاالت  ج��م��ي��ع  ف���ي  ال��ت��ع��اون  ت��ك��ث��ي��ف 
الرئيسية لشراكتنا )التحول األخضر، التحول 
الرقمي، النمو المستدام ومناصب الشغل، السلم 

والحكامة، الهجرة والتنقل(«.

أن  على  بلغارية  إلكترونية  صحف  أجمعت 
الصحراء  قضية  م��ن  إفريقيا  ج��ن��وب  م��وق��ف 
المغربية باألمم المتحدة »إيديولوجي ومتجاوز 
ومتحيز«، ويتسبب لها في »عزلة تامة« بمجلس 

األمن.
وفي هذا اإلطار، كتبت الصحيفة اإللكترونية 
»24 تشاسا«، في مقال خاص عن تطورات قضية 
تجد  إفريقيا  جنوب  أن  المغربية،  الصحراء 
بقية أعضاء مجلس  تامة عن  نفسها في عزلة 
األمن، وهي تكرر في كل مرة »موقفا إيديولوجيا 
أصبح متجاوزا«، ما يجعلها في »عزلة واضحة 
الصحراء  قضية  بسبب  األم��ن  مجلس  داخ��ل 

المغربية«.
تردد  إفريقيا  أن جنوب  الصحيفة  واعتبرت 
الصحراء  قضية  ح��ول  نفسه  الجزائر  خطاب 
في  األعضاء  الدول  تعتبره  ما  وهو  المغربية، 
مجلس األمن »مغالطات تنبني على سوء النية 
على  المتجاوزة«،  اإليديولوجية  والدوغمائية 
بالمسار  يتشبث  نفسه  المجلس  أن  من  الرغم 
الذي سطره للتوصل إلى حل سياسي وواقعي 
وعملي ودائم، ومتوافق بشأنه للنزاع اإلقليمي 

حول الصحراء المغربية.
من جهتها، كتبت صحيفة »توب نوفيني«، أن 
وخارج  ال��س��رب  خ���ارج  ت��غ��رد  إفريقيا  ج��ن��وب 

اإلجماع، مؤكدة أنه في الوقت الذي نوه األعضاء 
اآلخرون بمجلس األمن بالزخم الجديد الذي أفرزه 
دجنبر  في  بجنيف  مستديرتين  مائدتين  عقد 
من  كال  واللتين ضمتا   ،2019 وم��ارس   2018
المغرب والجزائر وموريتانيا و«البوليساريو«، 
وبرغبة المشاركين في االجتماع مرة أخرى وفق 
نفس الصيغة، ترى جنوب إفريقيا »لوحدها أن 

هناك طريقا مسدودا في العملية السياسية«.
مانويل  للصحافية  م��ق��ال  ف��ي  وأض���اف���ت، 
في  نفسها  تجد  إفريقيا  جنوب  أن  أليكسوفا، 
»عزلة تامة عن بقية أعضاء مجلس األمن بسبب 
الصحراء  قضية  م��ن  المنطقية  غير  مواقفها 
الرئيسي  ال��داع��م  أصبحت  وكأنها  المغربية، 
الذي  ال��وق��ت  ف��ي  األم���ن«،  ف��ي مجلس  للجزائر 
يتشبث هذا األخير، و«بقوة، بالمسار الذي يتبناه 
للتوصل إلى حل واقعي ودائم ومتوافق بشأنه 

للنزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية«.
من جهتها، أكدت صحيفة »دوت بي جي« أن 
جنوب إفريقيا، وأمام حالة العزلة التي تعيشها، 
حاولت يائسة، في شهر أبريل الماضي، »استغالل 
مأساة إنسانية من حجم جائحة فيروس »كورونا« 
لتحميل المسؤولية للمغرب ومعاكسته«، مشيرة 
من  فقط  »ينبع  إفريقيا  ج��ن��وب  ط��رح  أن  ال��ى 
البلد  ه��ذا  لديبلوماسيي  ال��واس��ع��ة  المخيلة 

اإلفريقي«.
الدهشة  »أثارت  إفريقيا  أن جنوب  وأضافت 
أمام كل متتبعي الشأن اإلفريقي، وهي تحاول 
استغالل المأساة الوبائية التي تعاني منها كل 

دول العالم، هذه األخيرة التي تسخر كل جهودها 
من  ب��روح  ال��ت��ح��دي،  ه��ذا  لمواجهة  وطاقاتها 
التضامن والتآزر والتعاون والتعاطف بعيدا عن 

األطروحات اإليديولوجية البائدة«.

صحف بلغارية

موقف جنوب إفريقيا من الصحراء المغربية باألمم المتحدة »إيديولوجي ومتجاوز ومتحيز«

كالم ال بد من قوله...
الشعب املغربي الحظ مؤخر أن مجموعة 
م���ن ال��ص��ف��ح��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ش��ن��ت حملة 
تبخيس  عبر  السلطة  رج���ال  ض��د  ممنهجة 
والفساد  القانون  بخرق  واتهامهم  عملهم 
واألحكام  العواطف  لندع  طيب،  و«احلكرة«. 
امل��س��ب��ق��ة ون��ت��م��ع��ن ف���ي ه����ذه االع����ت����داءات 

املزعومة.
في جميع دول العالم يعتبر احتالل امللك 
تتدخل  حيث  قانوني،  غير  عمال  العمومي 
السلطات بقوة القانون وحتجز على السلع 
صاحب  تعتقل  وق��د  تتلفها،  أو  امل��ع��روض��ة 

السلعة إذا رفض اخلضوع لهذه اإلجراءات. 
مواقع  منشورات  في  التناقض  هذا  ملاذا  ثم 
الذي  ال��وق��ت  ؟ ففي  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
احتالل  املواطنني  م��ن  العديد  فيه  يستنكر 
األزقة والشوارع بالباعة اجلائلني في خرق 
تدخل  آخ��رون  ينتقد  الصحي،  للحجر  سافر 
لو وضع  م��اذا  ثم  ؟  ه��ؤالء  السلطة في حق 
شخص عربة لبيع األسماك أمام بيت منزلك 

يوميا وبالقوة، هل ستقبل ذلك ؟
عاطلون  الشباب  أن هؤالء  قائل  سيقول 
حالة  ف��ي  لكننا  صحيح،  نعم  عمل،  وب���دون 
الصحي،  احلجر  فرضت  والدولة  اآلن  أزم��ة 

ووض��ع��ت ال��ت��داب��ي��ر ال��الزم��ة مل��واج��ه��ة هذه 
أن���ت وأن����ا وهو  ت��ل��ت��زم  ل���م  امل��رح��ل��ة، وإذا 

واجلميع، فسنغرق جميعا.
وسائل  دور  م���ن  االن���ت���ق���اص  مي��ك��ن  ال 
واإلخبار  اإلع��الم  في  االجتماعي  التواصل 
التعامل  من  التحذير  وج��ب  لكن  والترفيه، 
املنابر  ب��ع��ض  أم����ام  وال���س���اذج  ال��س��ط��ح��ي 
أي��ادي خفية لغرض في نفس  التي حتركها 
صفحات  عنها  تنقل  األس��ف  وم��ع  يعقوب، 
 Copier« اجتماعية أخرى اخلبر على طريقة
في  مت��ح��ص  أو  حت��ق��ق  دون   »– Coller

حيثيات املوضوع.

 دور السلطـة في حمايـة األمـن العـام

االستاذ موالي ادريس بن موالي العربي 
الوزاني المنسق االقليمي لحزب األمل 

بعمالة الصخيرات تمارة
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االتحاد  ل��دى  ال��م��غ��رب  سفير  دع��ا 
األوروب�����ي، أح��م��د رح���و، إل���ى إعادة 
التفكير في سياسة االتحاد األوروبي 

للشراكة مع جواره الجنوبي.
وأك���د رح��و ف��ي ح���وار ت��م ن��ش��ره ب� 
»بارليمنت ماغازين« أنه »من الضروري 
إعادة  األوروب�����ي  ل��الت��ح��اد  بالنسبة 
الشراكة  سياسة  وت��ع��ري��ف  التفكير 
والتعاون الخاصة به في هذه المنطقة، 
إذا ما أردن��ا أن تتطور األم��ور بشكل 

مغاير«.
وأوضح رحو أن أوروبا في حاجة 
حدودها،  خارج  لديها،  يكون  أن  إلى 
جوار مستقر، متطور ومتعاون بشأن 
االهتمام  ذات  ال��م��واض��ي��ع  م��ج��م��وع 
يندرج  المغرب  أن  مؤكدا  المشترك، 
المحيط  ففي  الخانة،  هذه  في  تماما 
الذي  أوروب��ا،  من  القريب  الجغرافي 
ي��ش��ه��د ج���وا م���ن االض���ط���راب وعدم 
االس���ت���ق���رار، ت��ش��ك��ل ال��م��م��ل��ك��ة إحدى 

االستثناءات النادرة لهذا الوضع.
السياق  ه���ذا  ف���ي  ال��س��ف��ي��ر  وذك����ر 
المغرب-االتحاد  المشترك  ب��اإلع��الن 
2019، الذي وضع  األوروب��ي ليونيو 
مقاربة  وف��ق  للشراكة  جديدة  أسسا 

متعدد األبعاد.
الجديد  اإلط����ار  ه���ذا  أن  وأوض����ح 
والتعليم،  ال��ق��ي��م،  يشمل  ل��ل��ش��راك��ة، 
والعدالة  واالق���ت���ص���اد،  واالب���ت���ك���ار، 
االجتماعية، والسياسة، واألمن والتنقل، 
األساسي  الموضوع  الحال  وبطبيعة 

المتعلق بالبيئة وتغير المناخ.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن 
االتحاد األوروبي يظهر طموحات جيو-
التغير  ت��ه��م  ك���ب���رى،  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
المناخي، والسلم، واألمن واالستقرار 
سيادة  تدعيم  عن  فضال  العالم،  عبر 
القانون. »كما يرتقب نهج سياسة أكثر 
مع  العالقات  ف��ي  وتفاعلية  دينامية 

إفريقيا«.

هذه  يشاطر  المغرب  أن  وأوض���ح 
الطموحات، مؤكدا على أن أهدافه في 
هذا المجال تتماشى إلى حد كبير مع 

أهداف االتحاد األوروبي.
وقال »نعتقد أنه من الضروري إقامة 
تعاون وتنسيق أعمق، وسياسة تنموية 
موضوعة من طرف ومن أجل األطراف 
القريبة من الميدان. فطموحنا هو بناء 
شراكة ونموذج مثالي للتنمية، ولما ال 
مع إمكانية نقله إلى بلدان أخرى«. من 
جهة أخرى، سلط السفير الضوء على 
لجائحة  النموذجي  المغرب  تدبير 
الصحية  وتداعياتها  »كوفيد19-«، 
مذكرا  واالق��ت��ص��ادي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

بمختلف التدابير التي تم اتخاذها.
وقال »إنها إجراءات قوية وصعبة، 
ت��م ات��خ��اذه��ا ت��ح��ت إش����راف صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس، والتي 
تحظى بقبول واسع النطاق من طرف 
بمصادقة  حظيت  وال��ت��ي  ال��س��اك��ن��ة، 
برلماننا ووفقا لدستورنا«، مسجال أن 
الحكومة تعمل حاليا من أجل التحضير 
للخروج من الحجر الصحي، الذي تم 
تمديده إلى غاية 20 ماي الجاري، بما 

يتيح الحد من خطورة عودة الوباء.
كما ذكر رحو أنه، ومبادرة من جاللة 
الملك، تم إحداث صندوق »كوفيد19-« 
من أجل مصاحبة التدابير االقتصادية 

هذه  ب���إدارة  المتعلقة  واالجتماعية 
األزمة.

وأض�����اف »ف���ي ظ����روف م��ث��ل التي 
نعيشها، يعد االعتماد على األصدقاء 
والشركاء ضرورة. لقد تطرقت لمشاركة 
االتحاد األوروبي في الصندوق المغربي 
كوفيد19-، وأود أن أغتنم هذه الفرصة 
لإلعراب عن شكري لسلطات المفوضية 
والمصلحة الخارجية األوروبية على 

تعبئتهم«.
هناك  »ك��ان  إنه  القول  إلى  وخلص 
تعاون من أجل إعادة األشخاص إلى 
جانب أعمال تعاونية أخرى. نحن نعمل 
سويا كما يفعل الشركاء واألصدقاء«.

أحمد رحو: من الضروري بالنسبة لالحتاد األوروبي إعادة التفكير 
في سياسة الشراكة مع جواره اجلنوبي

دولة مجاورة تواصل تغذية االنفصال وتحويل 
موارد ساكنتها بهدف زعزعة االستقرار اإلقليمي

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خالل 
االنحياز، عبر  االتصال لحركة عدم  قمة مجموعة 
تغذية  تواصل  مجاورة  دول��ة  إن  الفيديو،  تقنية 
االنفصال بالرغم من الظروف ااالستثنائية الحالية، 
وتحويل موارد ساكنتها لفائدة مبادرات تروم زعزعة 

االستقرار اإلقليمي.
تقنية  عبر  ألقاها  كلمة  ف��ي  ب��وري��ط��ة،  وأع���رب 
االتصال المرئي، باسم المملكة المغربية أمام قمة 
عن  االنحياز،  عدم  دول  لحركة  االتصال  مجموعة 
من  ال��رغ��م  »على  م��ج��اورة،  دول��ة  الستمرار  أسفه 

الظروف االستثنائية الحالية، في تغذية االنفصال 
عدم  لحركة  المؤسسة  للمبادئ  خ��رق  ف��ي  وذل��ك 

االنحياز«.
وأض����اف ف��ي إش����ارة إلث����ارة ال��ج��زائ��ر لقضية 
هذه  أن  االجتماع،  هذا  المغربية خالل  الصحراء 
لتحسين  مواردها  تستعمل  أن  و«ع��وض  الدولة، 
الوضعية الهشة لساكنتها في سياق جائحة كوفيد-

19، تعمل على تحويل هذه الموارد بهدف زعزعة 
االستقرار اإلقليمي«.

وتعتبر حركة عدم االنحياز، التي تضم 120 دولة، 
ثاني تجمع للدول بعد منظمة األمم المتحدة.

إلفريقيا  االق��ت��ص��ادي��ة  اللجنة  اعتبرت 
التابعة لألمم المتحدة، التي يوجد مقرها 
بأديس أبابا، أن وباء فيروس كورونا »يفاقم 
أوضاع النساء في إفريقيا«، اللواتي يشكلن 
الغالبية العظمى من العاملين على الخطوط 

األمامية لمواجهة كوفيد - 19.
وقالت مديرة قسم شؤون النوع االجتماعي 
باللجنة  االجتماعية  والسياسة  والفقر 
االقتصادية إلفريقيا ثوكوزيلي روزفيدزو، 
إن  األن��ت��رن��ت،  عبر  ن���دوة صحافية  خ��الل 
الوضع »استفحل بسبب حقيقة أن النساء 
يشكلن غالبية العاملين في القطاع الطبي 

على الخطوط األمامية«.
وأبرزت المسؤولة باللجنة األممية أن »65 
في المئة من الهيئة التمريضية في إفريقيا 
الممرضات  عدد  أن  وبما  النساء.  من  هن 
يفوق بكثير عدد األطباء، فإن النساء يشكلن 
الغالبية العظمى من العاملين الطبيين في 

الخطوط األمامية المعرضين لخطر كوفيد 
- 19«. وأشارت إلى أن النساء يشكلن كذلك 
غالبية العاملين في مرافق البنيات الصحية، 
الفتة إلى أنهن معرضات بشكل جلي لخطر 

اإلصابة بهذا الوباء.
ووف���ق���ا ل��ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ال����ذي يحمل 
عنوان«كوفيد - 19 بإفريقيا: إنقاذ األرواح 
واالقتصاد« ، فإن النساء تمثلن ما يناهز 
عبر  بالسلع  المتاجرين  من  المئة  في   70
الحدود في إفريقيا. »ما يعني أن نشاطهم 
بشدة  يتأثر  ودخلهم  محدود  االقتصادي 

بسبب إغالق الحدود«.
النساء  أوض���اع  عند  التقرير  وت��وق��ف 
العامالت في القطاع غير المهيكل، وهن غير 
الموجهة  وبالخدمات  بالتأمين  مشموالت 
للمقاوالت )من قبيل التسهيالت االئتمانية( 
أو بتلك المعنية بالمستخدمين في القطاعات 

النظامية )مثل إعانات األجور(.

فيروس كورونا »يفاقم أوضاع 
النساء بإفريقيا«
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حول  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  لجامعة  تقرير  كشف 
تداعيات فيروس كورونا، أن هذه الجائحة ستفرض 
إضافية  دي��ون  إل��ى  اللجوء  العربية  ال��دول  على 
ستبلغ قيمتها 220 مليار دوالر، وهو ما يعادل 8 
ب��ال��م��ائ��ة م���ن ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي اإلج���م���ال���ي في 

المنطقة.
وأكد التقرير أن هذه األزمة سيكون لها تأثير 
سلبي على النمو االقتصادي بالدول العربية التي 
أموال  رؤوس  م��ن  دوالر  مليار   420 ستخسر 
األسواق )8 بالمائة من ثروة المنطقة( و 63 مليار 
يوميا من  مليون دوالر   550 و  الدخل  دوالر من 

إيرادات النفط.
في  ال��ص��ادرات  ت��راج��ع  كذلك  التقرير  وت��وق��ع 
المنطقة بقيمة 28 مليار دوالر، وخسارة أكثر من 
الجمركية  التعريفات  إي��رادات  من  دوالر  ملياري 
وفقدان حوالي 1،7 مليون وظيفة في عام 2020.

وفضال عن ذلك، أبرز تقرير الجامعة العربية أن 
سكان  من  مليون   8،3 نحو  سيدفع  الوضع  هذا 
المنطقة إلى الفقر، ما يزيد من أعداد الفقراء، التي 
بلغت 96 مليونا قبل األزمة )باالستناد إلى خطوط 

الفقر الوطنية(.
وتناول التقرير االنعكاسات قصيرة االجل في 
أن  من  الرغم  على  أن��ه  موضحا  العربية،  ال��دول 
الوضع أفضل كثيرا مقارنة مع دول متقدمة، »إال 
لالجراءات  ل��ج��أت  ق��د  العربية  ال���دول  أغ��ل��ب  أن 
تجنبا  الوباء  تفشي  لعدم  كمحاولة  االحترازية 
للوصول لألوضاع السيئة التي تعاني منها الدول 
النظام  ق��درة  تفوق  إصابة  ح��االت  سجلت  التي 

الصحي لمتابعتها«
وأشار إلى أن وقف حركة الطيران ستنجم عنه 
التي  السياحة  توقف  عن  فضال  كبيرة،  خسائر 
كمورد  العربية  ال��دول  من  العديد  عليها  تعتمد 
العربية  المنظمة  بتقرير  مذكرا  للدخل،  رئيسي 
السياحة  قطاعي  خسائر  ق��در  ال���ذي  للسياحة 

عن  ناهيك  دوالر،  مليار   46 بحوالي  والطيران 
خسران حوالي مليون وظيفة ومئات اآلالف من 

الوظائف الموسمية في العالم العربي.
وقدم التقرير عددا من المقترحات منها إنشاء 
االشتراطات  ومراجعة  لألزمات  عربي  صندوق 
االعضاء،  ل��ل��دول  المالي  ال��دع��م  لتقديم  ال��الزم��ة 
وتأجيل االقساط المستحقة على الدول العربية 
من  لألزمة  عمل  فرق  وتكوين  الفترة،  تلك  خالل 

العالقة  ذات  المشترك  العربي  العمل  مؤسسات 
ومؤسسات التمويل العربية، تكون مهمتها رصد 
أثر االزمة على الدول العربية، وذلك إلعداددراسات 
قطاعية عن أثر االزمة ومن ثم اقتراح السياسات 

الالزمة.
كما اقترح التقرير تعظيم االستفادة من آليات 
تمويل  برنامج  ل��دى  المتوفرة  التجارة  تمويل 
الخطوط  دعم  تمويالت  لحشد  العربية  التجارة 

العربية  التجارة  لتمويل  الموجهة  االئتمانية 
البينية وتنسيق التحرك بين الصناديق اإلقليمية 
القائمة، بتوجيه جزء من استثماراتها نحو قطاع 
الصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم 
القروض الحكومية التساهلية والميسرة لتمويل 
األغذية  مخزونات  بناء  ودعم  اإلضافية  النفقات 
واألدوية وتصميم وتمويل البرامج المناسبة لدعم 

المصدرين والمستوردين العرب.

جائحة كورونا ستفرض على الدول العربية ديونا إضافية بقيمة
 220 مليار دوالر

كوفيد19-.. بالنسبة لالتحاد األوروبي، 
المغرب عرف كيف يتصرف بسرعة وفعالية

أكد االتحاد األوروب��ي، أن المغرب عرف كيف 
يتصرف بسرعة وفعالية، من خالل االنكباب على 
معالجة مختلف جوانب محاربة فيروس كورونا 
الطبية،  المستويات  على  وذل��ك  منسقة،  بكيفية 

االقتصادية واالجتماعية.
وقال المتحدث باسم االتحاد األوروب��ي، بيتر 
ستانو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي 
لألنباء، إن أوروبا »الوفية للشراكة اإلستراتيجية 
التي  الريادية  وللروح  تجمعنا  التي  والمتميزة 
الموعد خالل هذا االختبار«،  كانت في  تحفزها، 
450 مليون  بأنه »تمت إعادة تعبئة نحو  مذكرا 
يورو لهذه الغاية، قصد دعم جهود المغرب، السيما 
في شكل دعم مباشر للصندوق المحدث تحت رعاية 
السادس، من أجل  الملك محمد  الجاللة  صاحب 
مكافحة تداعيات الفيروس، أو في شكل مدفوعات 

مسبقة«.
وأضاف المتحدث باسم االتحاد األوروبي أن 
منسقا  س��ري��ع��ا،  ك��ان  الجانبين  ك��ال  على  »ال���رد 
والتضامن  التفاعل  هذا  ومتناغما. حيث يجسد 
متانة عالقاتنا، وكذا الطموح الذي حددناه سويا 
الشراكة  مجلس  أثناء  شراكتنا  مستقبل  حيال 

األخير بين االتحاد األوروبي والمغرب«.
وبعد تقديمه كمثال في تدبير جائحة فيروس 
كورونا المستجد، كان المغرب قد تلقى في مارس 
الماضي دعما كبيرا من االتحاد األوروبي، من خالل 
يورو،  مليون   150 ل�  الفوري  التخصيص  إعادة 
المرصودة تحديدا لحاجيات الصندوق الخاص 
بتدبير جائحة »كوفيد19-«، المحدث بمبادرة من 
جاللة الملك، وعبر إعادة توجيه 300 مليون يورو 
من التمويالت المرصودة صوب االستجابة للوباء، 
تلبية  قصد  تعبئتها،  تسريع  خ��الل  م��ن  وذل���ك 

الحاجيات التمويلية االستثنائية للمملكة.
وكانت مجموعة البنك األوروبي لالستثمار، قد 
أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن دعمها للقطاع 
الخاص المغربي، السيما من خالل خطوط االئتمان 
المغربية،  المالية  المؤسسات  مع  بها  الخاصة 
440 مليون  إلى  المستحقة  والتي تصل قيمتها 

يورو.
وبالموازاة مع هذه المساعدة النقدية الفورية، 
كان البنك األوروبي لالستثمار قد قرر، على نحو 
استثنائي، تسريع صرف القروض الموقعة سلفا 

من أجل دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة.

أعرب مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد 
الهشاشة  إزاء  العميق  قلقه  ع��ن  اإلف��ري��ق��ي 
ال  الساحل،  في  األمني  للوضع  المتواصلة 
سيما استمرار الهجمات اإلرهابية في المنطقة. 
وأكد بيان صدر في أعقاب االجتماع المخصص 
التابعة  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��ق��وة  والي����ة  ل��ت��ج��دي��د 
أن  الساحل  لمنطقة  الخماسية  للمجموعة 
مجلس السلم واألمن »يعرب عن قلقه العميق 
إزاء الهشاشة المتواصلة للوضع األمني في 
منطقة الساحل بشكل عام، وال سيما استمرار 
مالي  ووسط  شمال  في  اإلرهابية  الهجمات 
وببوركينافاصو، وفي المنطقة الحدودية بين 

بوركينافاصو ومالي والنيجر«.
كل  اإلدان��ة  عبارات  بأشد  المجلس  وأدان 
والمسلحة  اإلرهابية  المجموعات  هجمات 
واإلجرامية ضد المدنيين والمؤسسات األمنية 
لبلدان المنطقة، وكذا ضد بعثة األمم المتحدة 
المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 

في مالي وقوات دولية أخرى.

وخالل هذا االجتماع الذي خصص كذلك 
لدراسة مشروع المذكرة االستراتيجية للتأطير 
بشأن توجيهات تخطيط نشر قوة من 3 آالف 
جندي لمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في 
واألمن  السلم  مجلس  نوه  الساحل،  منطقة 
التابع لالتحاد اإلفريقي بالجهود المبذولة من 
للمجموعة  التابعة  المشتركة  القوة  ط��رف 
الخماسية لمنطقة الساحل بغية القضاء على 
المجموعات اإلرهابية والمسلحة واإلجرامية 

النشطة في الساحل.
والشركاء  للدول  دعوته  المجلس  وج��دد 
لتقديم الدعم الالزم للقوة المشتركة، عبر توفير 
دحر  م��ن  لتمكينها  ال��ض��روري��ة،  ال��م��ع��دات 

المجموعات اإلرهابية في منطقة الساحل.
االستراتيجية  المذكرة  ببلورة  أشاد  كما 
 3 لنشر  التخطيط  توجيهات  بشأن  للتأطير 
آالف جندي بالساحل، التي أعدت من طرف 
معنية  وجهات  اإلفريقي  االت��ح��اد  مفوضية 

أخرى.

االتحاد اإلفريقي يعرب عن قلقه العميق إزاء 
الهشاشة المتواصلة للوضع األمني في الساحل
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السلطات الخاصة المخولة للحكومة أضحت في موضع تساؤل

منظمة األمن والتعاون بأوروبا تحذر من تفاقم األزمة الوبائية بمراكز اللجوء المكتظة
من  بأوروبا،  والتعاون  األمن  منظمة  حذرت 
الذي  االكتظاظ  جراء  »كوفيد19-«  أزمة  تفاقم 

تعرفه مراكز اللجوء.
ون��ق��ل ب��ي��ان ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ع���ن م���دي���رة مكتب 
اإلنسان  وح��ق��وق  الديمقراطية  ال��م��ؤس��س��ات 
إنغيبيورغ سولرون، تأكيدها أن اكتظاط مراكز 
اللجوء بالعديد من دول المنظمة قد يتسبب في 
صعوبة  م��ع  سيما  ال  الوبائية،  األزم���ة  تفاقم 
االلتزام بالتباعد االجتماعي ومع تقييد حرية 

التنقل.
واعتبرت المسؤولة أن إغالق الحدود بسبب 
األزمة الوبائية لم ينه أزمة الهجرة التي شهدتها 

بعض الدول األوروبية في اآلونة األخيرة، مضيفة 
أن الحكومات مدعوة إلى بذل مزيد من الجهود 
لحماية المهاجرين من الوباء وتفادي انتشاره 
الدول  »في بعض  نطاق واسع. وأضافت  على 
يعيش المهاجرون في مراكز مكتظة ويفتقرون 
العدوى،  من  الحماية  من وسائل  األدنى  للحد 
خاصة بعد تعليق إجراءات الترحيل بسبب حالة 

الطوارئ الصحية.
مع  التنسيق  ي��واص��ل  المكتب  أن  وأك���دت 
كافة  لتعبئة  المدني  والمجتمع  الحكومات 
غير  األزم��ة  ه��ذه  لتجاوز  الضرورية  الوسائل 

المسبوقة.

إذا كانت بلجيكا تستعد حاليا، في 
جو من السجال، لرفع تدابير الحجر 
وباء  لتطويق  ال��م��ف��روض��ة  ال��ص��ح��ي 
فيروس كورونا المستجد ابتداء من 04 
ماي الجاري، فقد أضحت مسألة أخرى 
تشغل بال الساسة البلجيكيين. حيث 
يتعلق األمر بالسؤال الجدلي المتعلق 
بالتجديد المحتمل للسلطات الخاصة، 
الممنوحة في مارس الماضي لحكومة 
األقلية بقيادة الليبرالية الفرونكفونية 
األزمة  تدبير  قصد  ويلميس،  صوفي 

الصحية.
بين عشرة  توافق سياسي  فبفضل 
ويلميس  صوفي  تكليف  ت��م  أح���زاب، 
كاملة  ف���ي���درال���ي���ة  ح��ك��وم��ة  ب���ق���ي���ادة 
الصالحيات مع نطاق محدود لتدبير 
واالقتصادية  الصحية  ال��ت��داع��ي��ات 

الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.
ولم تتلق هذه الحكومة الظرفية التي 
تتوفر على 38 مقعدا فقط من أصل 150 

في البرلمان، والتي تتألف من الحركة 
اإلص����الح����ي����ة ل���رئ���ي���س���ة ال����������وزراء، 
وال���ل���ي���ب���رال���ي���ي���ن ال���ف���الم���ان���ي���ي���ن، 
الثقة  المسيحيين،  والديمقراطيين 
أبرمت  أح���زاب  قبل تسعة  م��ن  س��وى 
الفالماني  الحزب  أن  حيث  االت��ف��اق، 
ال��ج��دي��د ت��راج��ع ل��ي��ص��وت ض��د منح 

السلطات الخاصة.
لذا، ليس من المستغرب أن الحزب 
الفالماني الجديد كان أول من أعلن عن 
السلطات  هذه  تجديد  دعم  نيته  عدم 
التدابير  أن  على  م��ش��ددا  ال��خ��اص��ة، 
قد  اتخاذها  يجب  كان  التي  العاجلة 
اتخذت أو سيتم اتخاذها في غضون 

ثالثة أشهر.
وفي الواقع، فإن التوافق السياسي 
الذي شارك فيه الحزب الفالماني بشكل 
هذه  بتخويل  م��ش��روط��ا  ك��ان  خ���اص، 
ال��س��ل��ط��ات ل��م��دة ث��الث��ة أش��ه��ر قابلة 
أن  يعني  م��ا  واح����دة،  م���رة  للتجديد 

تقييمها يجب أن يتم في نهاية يونيو 
المقبل. لذلك من الطبيعي تماما أنه مع 
اقتراب هذا الموعد النهائي، فإن هذه 
المسألة تقسم الطبقة السياسية اليوم. 
ولدى معسكر المنتقدين، تتباين ردود 
بأن  تعتقد  ال��ت��ي  بين  األح����زاب  فعل 
تجديد السلطات الخاصة سيكون عديم 
التنازلي  االت��ج��اه  سياق  في  الفائدة 
والذين يظهرون موقفا  الوباء،  ألرقام 
المطالبة  م��ن خ��الل  أك��ث��ر رادي��ك��ال��ي��ة 
فقد  حقيقية.  أغلبية  حكومة  بتشكيل 
وجدت هذه األخيرة حتى اآلن صعوبات 
جمة في االنبثاق منذ اقتراع 26 ماي 
على  بناء  وذل��ك  الماضية،  السنة  من 
والمجتمعية  السياسية  ال��خ��الف��ات 

السائدة في البالد.
الفالماني  ال���ح���زب  خ��ط��ى  وع��ل��ى 
االشتراكي  ال���ح���زب  دع����ا  ال���ج���دي���د، 
الفالماني إلى إطالق مناقشات غايتها 
تشكيل حكومة جديدة في أقرب اآلجال، 
وهو الموقف الذي يشاطره االشتراكيون 
الفرونكفونيون. حيث حذروا من أنهم 
لن يطلبوا تمديد السلطات الخاصة إلى 
ما بعد األشهر الثالثة الحالية، إذا ما 

استمر منحى الوباء في االنخفاض.
االشتراكي  ال��ح��زب  يستبعد  ول���م 
فرضية استئناف الفيروس لنشاطه من 
فإن  الحال،  هو  هذا  كان  وإذا  جديد. 
يؤكدون  الفرونكفونيين  االشتراكيين 
أن  بمجرد  التمديد  دع��م  يمكنهم  أن��ه 

تستدعي األزمة الصحية ذلك.

ومن بين األصوات المناوئة للتجديد، 
ه�����ن�����اك أي�����ض�����ا اإلي����ك����ول����وج����ي����ون 
وفالمانيو  »إيكولو«،  الفرونكفونيون 
الخط  في  ي��وج��دان  اللذين  »غ��روي��ن«، 

األمامي.
»إيكولو- مجموعة  رئيس  كان  فقد 
كريستوف  النواب،  بمجلس  غروين« 
كالفو، واضحا إلى حد ما بشأن هذا 
ف��ي برنامج  ق���ال  ال��م��وض��وع، ح��ي��ث 
تلفزيوني، إن اإليكولوجيين يعارضون 
أي تمديد للسلطات الخاصة الممنوحة 
لحكومة رئيسة الوزراء صوفي ويلميس 

قصد مكافحة جائحة »كوفيد19-«.
ويرى هذا السياسي أن األمر متروك 
بلورة  ف��ي  »ف��اع��ل  ك���  للعمل  للبرلمان 
مبادرة  ج��اءت  هنا  ومن  السياسات«. 
من  سلسلة  لوضع  »إيكولو-غروين« 
الخصوص،  على  تشمل  المقترحات، 
مساهمة في األزمة تستهدف الثروات 
لألشخاص  تعويض  وص��رف  الكبرى 

العاطلين عن العمل بشكل مؤقت.
السلطات  ت��م��دي��د  أن  وال���واض���ح 
أيضا،  باإلجماع،  يحظى  ال  الخاصة 
وسط االئتالف الحكومي الحالي. فقد 
المسيحيون،  ال��دي��م��ق��راط��ي��ون  ع��ب��ر 
بالخصوص، عن شكوكهم حيال الحاجة 

إلى مثل هذا النهج.
الحزب خواكيم  رئيس  قال  وهكذا، 
في  بالمقابل،  يستمر،  ال��ذي  كوينز، 
اإلعراب عن أمله في أن تتمكن حكومة 
االنبثاق خالل  كاملة الصالحيات من 

الدخول السياسي المقبل، إنه »إذا ظهر 
في يونيو أن الحكومة المؤقتة لم تعد 
ضرورية، فمن ثم، يتعين عدم التمديد 

لها«.
ومن جانب حزب رئيسة الوزراء، تم 
المواقف،  لهذه  األس��ف  ع��ن  التعبير 
فعل  ردود  إلى  بشكل خاص  مشيرين 
ب���ع���ض األط����������راف ال����ت����ي »ل������م تف 

بكلمتها«.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق، ق����ال رئيس 
جورج  الفرونكفونيين،  الليبراليين 
أن  المؤسف  »م��ن  إن��ه  بوشي  لويس 
البعض ينسون التزاماتهم ويتنازلون 
عن كلمتهم. فقد كان من المقرر تقييم 
نهاية يونيو.  الخاصة عند  السلطات 
الدخول  غاية  إل��ى  الثقة  منحت  كما 

البرلماني، الذي تم تقديمه أيضا«.
وفي محاولة لتلطيف األجواء، شدد 
اإلن��س��ان��ي��ون، م��ن ج��ان��ب��ه��م، ع��ل��ى أن 
النقاش حول إنهاء السلطات الحكومية 
ال��خ��اص��ة س��اب��ق ألوان������ه، م���ن خالل 

المطالبة ب� »تحليل هادئ« للوضع.
تشير  التطورات،  هذه  وعلى ضوء 
جميع المعطيات إلى أن األشهر المقبلة 
أف����ق تسريع  ف���ي  س��ت��ك��ون ح��اس��م��ة 
إن��ش��اء حكومة  ب��ه��دف  ال��م��ف��اوض��ات 
بلجيكية كاملة الصالحيات، منبثقة عن 
ماي من   26 في  أجري  الذي  االقتراع 
مجابهة  بهدف  وذل��ك  الماضي.  العام 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  مختلف 

البالد.

مع رفع بلجيكا لتدابير احلجر الصحي

المغرب بموقعه االستراتيجي يعد 
جسرا هاما وأساسيا بين أوروبا وإفريقيا

التفكير  م��ج��م��وع��ة  اع���ت���ب���رت 
السلوفينية )إفيمز( أن المغرب يعد 
جسرا هاما وأساسيا بين أوروبا 
وإفريقيا، وهو نقطة التقاء حضارات 

مختلفة عبر التاريخ.
وكتبت المجموعة، المتخصصة 
في دراسات الشرق األوسط ومنطقة 
نشرته  تحليلي  مقال  في  البلقان، 
على موقعها اإللكتروني، أن »المملكة 
لموقعها  وب��ال��ن��ظ��ر  ال��م��غ��رب��ي��ة، 
إفريقيا،  شمال  في  االستراتيجي 
ظلت على الدوام جسرا هاما بين 
التقاء  ونقطة  وإف��ري��ق��ي��ا  أوروب����ا 

حضارات مختلفة عبر التاريخ«.
وأبرزت المجموعة أن استراتيجية 
والتنمية  وال��ت��ح��دي��ث  اإلص�����الح 
االجتماعية واإلنجازات االقتصادية 
منه  جعلت  المغرب  حققها  التي 
والواليات  ألوروبا  موثوقا  شريكا 
المتحدة األمريكية، كما مكنته من 
تعزيز موقعه في بعض القطاعات 
إقليميا ودوليا، وال سيما المالحة 
والبنى  ال��ب��ري  وال��ن��ق��ل  ال��ب��ح��ري��ة 

التحتية والطاقات المتجددة.
المملكة  بأن  المحللون  واعتبر 
شهدت، بفضل قيادة صاحب الجاللة 
الحكيمة  ال��س��ادس  محمد  الملك 
والمشاريع  والخطط  والمبادرات 
التي أطلقها جاللته، تحوالت كبيرة. 
وسجل المصدر أن المملكة طورت 

مع  وعميقة  ومتينة  قوية  عالقات 
االتحاد األوروبي على مر السنين، 
بفضل سياستها الخارجية الواقعية 
ودب��ل��وم��اس��ي��ت��ه��ا ال��م��ت��ج��ددة في 
والدينية  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��م��ج��االت 
م��ع شركائها  واألم��ن��ي��ة، وخ��اص��ة 
التقليديين، مضيفا أن المملكة كانت 
أول دولة في المنطقة المتوسطية 
تحصل على وضع متقدم باالتحاد 
الجوار  سياسة  في  رائ��دة  جعلها 

األوروبية.
لإلصالحات  ت��ط��رق��ت  وب��ع��دم��ا 
باشرتها  التي  والطموحة  الهامة 
ال���ب���الد، اع��ت��ب��رت ال��م��ج��م��وع��ة أن 
موضوعية  مقاربة  اعتمد  المغرب 
مختلف  في  التنمية  نحو  موجهة 
من  بسلسلة  دع��م��ه��ا  ال��م��ج��االت، 
الجديدة  وال��ت��ع��دي��الت  ال��ق��وان��ي��ن 
هيكلة  وإع��ادة  االقتصاد،  لتحرير 
الحقوق  وتعزيز  المالي،  النظام 

وسيادة القانون.
المغربية  المملكة  أن  أكدت  كما 
هي أحد البلدان القليلة في شمال 
)منطقة  األوس���ط  وال��ش��رق  أفرقيا 
مينا(، التي نجحت في تجنب اآلثار 
السلبية لما يسمى »الربيع العربي«، 
يجسد  لدستور  تبنيها  خ��الل  من 
وتطلعاتهم  ال��م��غ��ارب��ة  أول���وي���ات 
ف����ي شتى  ال���م���ن���ش���ود  ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر 

الميادين.
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الجزائر تدفع ببيادقها في البرلمان األوروبي للتقليل من وقع »كوفيد19«
مبخيمات تندوف

ساكنة  ع��ن  بالتخلي  اتهامها  بعد 
مخيمات تندوف، في سياق تفشي وباء 
فيروس كورونا، تستعين الجزائر ببعض 
بيادقها في البرلمان األوروبي من أجل 
تقليل حجم الكارثة اإلنسانية والصحية 
التي تشهدها هذه المنطقة الخارجة عن 

حكم القانون.
في  تندوف  مخيمات  يعرف  الجميع 
األوقات العادية. لكن اليوم، ومع تفشي 
أودى  الذي  المستجد،  كورونا  فيروس 
أن  يبدو  الضحايا،  من  الكثير  بحياة 

الوضع أضحى أكثر خطورة.
وتقابل الجزائر المخاوف األوروبية 
منها  محاولة  ففي  والمراوغة.  باإلنكار 
نجاتها  بأطواق  تتمسك  الصدع،  لرأب 
المتهالكة بالبرلمان األوروبي، سعيا منها 
إلى التقليل من حجم انتشار الفيروس 
بمخيمات تندوف، التي تخلت عن إدارتها 

لمرتزقة »البوليساريو«.
الخبراء، فإن نزع مسؤولية  وحسب 
الجزائر عن هذا الجزء من ترابها، يفاقم 
خطر انتشار واسع النطاق يتجاوز حدود 
مناطق  إل��ى  ليصل  المعنية،  المنطقة 
والمنطقة  إف��ري��ق��ي��ا،  ف��ي ج���وار  أخ���رى 

المغاربية والحوض المتوسطي.
وكان هوبرت سيالن، األستاذ بجامعة 
بوردو، المتخصص في قانون المخاطر، 
بهذه  للوضع  تحليل  في  ذل��ك  توقع  قد 

المنطقة.
وبالنسبة له، فإن الهلع الذي ظهر على 
وفيات  ع��دة  عن  اإلع��الن  بعد  الساكنة، 
يفسر  »كوفيد19-«،  فيروس  ناجمة عن 
ماهية الخطر أكثر من األرقام. وإذا كنا 
هنا، فذلك راجع ببساطة إلى أنه ليس 
منظومة  ب��ل��ورة  ف��ي  ن��أم��ل  أن  بوسعنا 
صحية منبثقة عن سلطات مافيوية عديمة 

المصداقية.
وأشار إلى أن هذا التدبير المؤسف 
للمخاطر يسترعي انتباه منظمة الصحة 

العالمية والسلطات الصحية في العالم 
مسا  يشكل  أن��ه  اع��ت��ب��ار  على  ب��أس��ره، 
مباشرا بكافة الجهود المبذولة من طرف 

الدول.
هكذا، كان أملنا أن يدفع البعد الدولي 
األخذ  إلى  الجزائرية  الحكومة  للخطر، 
بزمام الوضع، لكن وعلى العكس من ذلك، 
عمدت إلى غسل يديها من خالل الدفع 
ببيادقها في البرلمان األوروبي للتقليل 
من حجم المأساة الصحية التي يعيشها 

السكان المتخلى عنهم بتندوف.
المفوضية  إل��ى  م��وج��ه  وف��ي س���ؤال 
األوروبية، تمت صياغته وفق األسلوب 
المعروف لكتبة قسم »المغرب« بالسفارة 
النائبة  بدأت  بروكسيل،  في  الجزائرية 
مالحظاتها  بيريرا  ساندرا  البرتغالية 
بمقدمة مدسوسة بالتلميحات المضللة، 
من خالل التأكيد على أن وباء كوفيد19- 
والمناطق  البلدان  إل��ى  بعد  يصل  »ل��م 
النامية«، في محاولة عبثية لتبديد حجم 
هذه  ف��ي  المستشرية  الصحية  األزم���ة 

المنطقة.
إثر ذلك، انتقلت النائبة البرتغالية إلى 
استعراض ترهات عقولها المدبرة، لتقوم 
مشروخة  أسطوانة  بسرد  م��رة  كل  في 
تهلوس من خاللها حول ما مفاده »قمعا 
في الصحراء«، »صالحيات المينورسو«، 
»تمثيلية«  ل���  ال��زائ��ف��ة  الصفة  ه��ذه  أو 
ل�  الساكنة، التي تريد بأي ثمن منحها 

»البوليساريو«.
لهذه  اآلخ��ر  االهتمام  مركز  ويتمثل 
الشيوعية  المتبقية من  العينة األخيرة 
المضللة، والتي خضعت إلعادة التدوير 
للمغرب  ال��م��ع��ادي  ال��ل��وب��ي  ب��ده��ال��ي��ز 
ببروكسيل، في المساعدة اإلنسانية التي 
تستجديها من المفوضية األوروبية عبر 
سؤالها المليء باألكاذيب، علما أن هذه 
نحو  على  تحويلها  يجري  المساعدة 

فوري لفائدة قادة »البوليساريو«.

أذنابها  بتجنيد  الجزائر  تقوم  كما 
داخل البرلمان األوروبي للمناورة حول 
بعض العمليات الجارية، والتي تروم دعم 
المغرب، السيما في حربه المميزة ضد 
فيروس كورونا، وذلك على غرار السؤال 
البليد الذي وجهه النائب السويدي بيتر 
المفوضية  بتقديم  المنزعج  لوندغرين، 

األوروبية مساعدة للمملكة.
ففي سؤاله المثير للسخرية الموجه 
إلى السلطة التنفيذية األوروبية، قام هذا 
البرلماني األوروبي ذو »المسار السياسي 
كان سائق  أن  له  فقد سبق  المشهود«، 
جرت  كما   ،)2014 إلى   1984( شاحنة 
متابعته في دجنبر 2019 من طرف قضاء 

بالده بتهمة االعتداء الجنسي على امرأة 
على  ال��الئ��م��ة  ب��إل��ق��اء  ل��ح��زب��ه،  تنتمي 
المفوضية األوروبية لدعمها المغرب في 
حربه ضد جائحة »كوفيد19-«. رد فعل 
مضحك من عضو يدعي انتماءه إلى حزب 

يسمى »ديمقراطيا«.
حقوق  جبهة  على  مهاجمتها  وبعد 
اإلنسان في أعقاب االنتهاكات المرتكبة 
ضد النشطاء، والصحفيين والمتظاهرين 
السلميين، حتى في زمن تفشي الوباء، 
تقوم الجزائر بالتضليل عبر شن حرب 
انطالقا من القواعد الخلفية ضد المغرب 

بجنيف.
وباألمس فقط، استغلت وكالة الدولة 

الجزائرية )واج(، مناسبة اليوم الدولي 
لحرية الصحافة، لإلحالة على هذا الكيان 
الدعم  »م��ج��م��وع��ة  ال��م��س��م��ى  ال��غ��ري��ب 
الغياهب  من  خرجت  والتي  بجنيف«، 
المظلمة لحراس معبد النظام القدماء-

الجدد، سعيا إلى المساس بالمغرب.
وقد أضحت هذه المجموعة الشهيرة 
التي تمت فبركتها بمناسبة تبوأ المملكة، 
من خالل سفيرها في نيويورك، كوسيط 
األمم  م��ع��اه��دات  آل��ي��ات  تعزيز  لعملية 
التي  الدمية  اإلنسان،  لحقوق  المتحدة 
يحركها نظام الجزائر العاصمة بجنيف 
في كل مرة تتعرض فيها للهجوم بشأن 

حقوق اإلنسان.

المدن  أزق��ة  ف��ي  ال��ت��واج��د  اع��ت��ادت على  بعدما 
العتيقة واألسواق واألحياء الشعبية بجميع حواضر 
المملكة، تغير حال المهن الموسمية التي تنشط مع 
إطاللة شهر رمضان المبارك، هذا العام تنفيذا لحالة 
الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات الحكومية 

بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد
التي تبعث سحرا ودفئا خاصين  المهن  وهذه 
خالل هذا الشهر الكريم وتضفي نكهة فريدة بانتشار 
روائح مميزة في كل فضاء تتواجد به، تكاد تغيب 
تماما هذا العام، مما أقفر فضاءات البيع المعتادة 
التي استسلمت لإلغالق مكرهة على أمل أن يكون 

القادم أفضل.
لها  أصحابها  يتعاطى  مهن  تجد  ل��م  وه��ك��ذا، 
حصريا في شهر رمضان بعدما يكون قد غيروا مهنا 
الطوارئ  زمن  في  ضالتها  العام،  طول  اعتادوها 
الصحية المفروضة بالمملكة منذ 20 مارس الماضي، 
والحديث هنا عن »الشباكية أو »المخرقة« و«البغرير« 
و«البريوات« و«السفوف« ومعهم مختلف »المكونات 

التقليدية التي تؤثث مائدة اإلفطار .
كبائع  المعروف  الحسين،  على  ينطبق  واألم��ر 
بيع  نحو  المهنية  الوجهة  غير  وال��ذي  لإلسفنج، 
الفطائر  أن����واع  وم��خ��ت��ل��ف  البسطيلة  وري���ق���ات 
والشباكية، هناك داخل متجره الكائن وسط مدينة 
السالمة  إج����راءات  فيه  يحترم  ال���ذي  القنيطرة، 
ق��ب��ل السلطات  م���ن  م���ق���ررة  ك��م��ا ه���ي  ال��ص��ح��ي��ة 

العمومية.
المغرب  وكالة  مع  دردش��ة  في  الحسين  وأف��اد 
العربي لألنباء، بينما هو داخل متجره مستعمال 
حواجز السالمة عند المدخل، بأن ال يبيع إال عن 
تجمع  أي  لتجنب  الهاتف  عبر  الطلبيات  طريق 

محتمل أمام المتجر الذي يظل مفتوحا طيلة النهار 
وإلى غاية الساعة الخامسة عشية.

أما رشيدة التي تبيع وريقات البسطيلة والبغرير 
بالقنيطرة،  معروف  شعبي  حي  وهو  بالخبازات، 
فكشفت أن عائداتها تقلصت بشكل كبير خالل شهر 
تجتازها  التي  الحالية  الظروف  ظل  في  رمضان، 
وذلك  الصحية،  الطوارئ  حالة  إق��رار  مع  المملكة 
مقارنة مع مداخيل هذا الشهر في العام الماضي.

وتابعت رشيدة، األم ألربعة أطفال، أنها كانت من 
بين المستفيدات من المساعدات التي خصصتها 
لجنة اليقظة االقتصادية لفائدة األسر التي تتقوت 
من القطاع غير المهيكل والتي ال دخل لها في ظل 

حالة الطوارئ الصحية.
السادس  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  »أشكر 
للعناية الخاصة التي يوليها لشعبه«، تقول رشيدة، 
المقدمين من  الدعم والمساعدة  إلى  مشيرة كذلك 
قبل السلطات المحلية والوكاالت البنكية ووكاالت 
نقل األموال، لسهرهم على حسن سير هذه العملية 

في احترام تام إلجراءات السالمة.
ولم يفوت بعض التجار، من جهة أخرى، مناسبة 
الطوارئ الصحية لعرض منتوجاتهم الرمضانية 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  ب��م��واق��ع  حساباتهم  على 
وتطبيقات أخرى كاالنستغرام والواتساب وحتى 

بواسطة المكالمات الهاتفية.
الذين  للزبناء  طلبياتهم  تسليم  هؤالء  ويقترح 
يتلقونها عبر موزعيهم مع األداء البنكي عن بعد، 
في عملية تمكن الطرفين من تجنب أي اتصال مباشر 
سواء بالنقود أو األشخاص. والهدف الحفاظ على 
اعتادها  كما  الرمضانية  اإلف��ط��ار  م��ائ��دة  تقاليد 

المغاربة ولو في زمن محكوم بظروف الجائحة.

رمضان في زمن حالة الطوارئ الصحية.. مهن 
موسمية بين الغياب والحضور الباهت

كتبت صحيفة )الرياض( السعودية، أن 
بشأن  واقعية  غير  حلول  على  اإلص���رار 
قضية الصحراء المغربية، ال تعكس اإلرادة 
الشعبية، وتطلعات الساكنة، هو أمر عبثي 
يطيل من أمد معاناة هذه الساكنة ويسهم 
هذا  لتسوية  الرامية  الجهود  بعثرة  في 

النزاع.
وأضافت الصحيفة في مقال نشرته، على 
موقعها اإللكتروني، تحت عنوان »الوطن 
العربي والنزاعات العبثية«، حمل توقيع 
»من  أنه  الجديع،  الرحمن  عبد  الصحفي 
المهم اإلشارة إلى أن سكان الصحراء، ال 
يمثلون إقليمية عرقية أو مذهبية، وإنما 
ه��م ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م��ن ن��س��ي��ج الشعب 
المغربي«، مبرزة أن أية مقاربة لوضعية 
الصحراء يجب أن تتسم بالحكمة واالتزان، 
جهود  إط��ار  في  حضاريا  وعيا  وتعكس 
لتعزيز  ال��واض��ح��ة وال��ص��ادق��ة  ال��م��غ��رب 
القارة  وش���ع���وب  دول  ب��ي��ن  ال���ت���ق���ارب 

اإلفريقية«.
المقال،  كاتب  ذلك، يضيف  وفي ضوء 
تجلت جهود الدبلوماسية المغربية الفاعلة 
المستجدات  م���ع  ت��ت��س��ق  دي��ن��ام��ي��ة  ف���ي 
من  اليوم،  عالم  التي يشهدها  والظروف 
حيث االهتمام بالتنمية المستدامة والبناء 

واالزدهار، مؤكدا أن طي صفحة الخالفات 
أمر يتواءم مع الرؤية الجيو استراتيجية، 
ويتوافق مع المسارات الجديدة التي تؤكد 
على القواسم المشتركة التي تجمع بين 
الدول المتجاورة من قيم ومبادئ وتقاليد 
وتطلعات، تتفق مع الذهنية الجديدة التي 
تولي اهتمامها لتلبية حاجيات المواطن، 
وتدعم  االقتصادية،  األزم���ات  ومواجهة 
الحرب  وتنبذ  والتنمية،  السالم  جهود 

والدمار .
وذكر الكاتب بأن المغرب، ومنذ انسحاب 
إسبانيا من أقاليمه شماال وجنوبا، عمل 
على ترسيخ سيادته الوطنية والحفاظ على 
وحدته الترابية، معبرا عن األسف لكون 
الصراعات في المنطقة وتضارب المصالح 
أسهمت في خلق حركة انفصالية متمردة 

على الوضع القائم جنوب البالد.
وأشار إلى أن هذه الحركة كانت مسيرة 
من قبل بعض الدول التي ال تزال تعيش 
من  والستينات  الخمسينات  ذهنية  في 
عليها  عفى  ذهنية  وهي  الماضي،  القرن 
التي  التحوالت  ظل  في  سيما  ال  الزمن، 
ترفض االنفصال وسياسة تفتيت األوطان 
وشرذمة األمة، وال تواكب الواقع السياسي 

المعاصر .

الصحراء المغربية.. اإلصرار على حلول 
غير واقعية ال تعكس اإلرادة الشعبية، 
أمر عبثي يطيل من أمد معاناة الساكنة
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أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
بوريطة،  ناصر  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة 
الجاللة  لصاحب  والمستنيرة  الوجيهة  الرؤية 
الملك محمد السادس لمواجهة كوفيد19-، وذلك 
لمجموعة  اإلنترنت  عبر  المنعقدة  القمة  خالل 

االتصال لحركة عدم االنحياز.
وذكر بوريطة، في تصريح عبر تقنية الفيديو 
خالل هذا اللقاء المخصص لتدارس سبل مكافحة 
الجائحة، بالدعوة االستشرافية والمستنيرة التي 
الرابعة عشرة  القمة  الملك خالل  أطلقها جاللة 

للحركة سنة 2006.
آليات  إرساء  إلى  بحاجة  »نحن  الوزير  وقال 
الرهانات  لتحقيق  والتشاور  واالقتراح  للتفكير 
ومواجهة التحديات التي تعترضنا جراء الحروب، 
والنزاعات الداخلية، والفقر، واألوبئة، والتهديدات 
اإلرهابية«، مسجال أن نداء جاللة الملك الموجه 
األمم  منظمة  بعد  للدول  تجمع  أه��م  ثاني  إل��ى 
المتحدة، يصدح بقوة، أكثر من أي وقت مضى، 

في السياق الراهن.
يضيف  كوفيد19-،  جائحة  م��واج��ه��ة  وف��ي 
الختبار  ال��دول��ي  المجتمع  يخضع  ال  بوريطة، 
نقطة  أمام  أيضا  يقف  وإنما  المقاومة فحسب، 
العالمية  التحديات  أن  مبرزا  رئيسية،  تحول 

ألهمت على الدوام استجابات واسعة النطاق.
حاسمة  لحظة  كوفيد19-  أن  الوزير  واعتبر 
أخرى في التاريخ: أزمة إنسانية تدعو اإلنسانية 
إلى اختبار مرونتها، وتقديم أفضل ما لديها، وذلك 

مع التشبث بتعددية األطراف.
واستعرض بوريطة، أيضا، تحليال في ثالث 

نقاط بشأن عواقب الجائحة:
أوال: األزمة الصحية ستسمر لبعض الوقت. 
وبتحفيز من التقدم السريع في البحث العلمي، 
المغرب مقتنع بأن ضمان الولوج الشامل للقاح 
بالغ  أم��ر  المتناول،  في  وبأسعار  المستقبلي، 
األهمية للصحة العالمية. إذ يتعلق األمر بقضية 

يجب على حركة عدم االنحياز الدفاع عنها.
االجتماعية  ال���ت���داع���ي���ات  ت��خ��ف��ي��ف  ث��ان��ي��ا: 
واالقتصادية للجائحة ال يقل أهمية عن تسطيح 
الحجر  فقد فرض كوفيد19-  الجائحة.  منحنى 
الصحي على العالم، وأغلق قطاعات اقتصادية 
برمتها ودفع بالماليين من األشخاص إلى البطالة. 
الجهود  مضاعفة  علينا  يجب  أن��ه  يعني  وه��ذا 
للحفاظ على التقدم المحرز حتى اآلن في مكافحة 

الهشاشة والفقر.

ثالثا: هذه التحديات تتجلى بوضوح أكبر في 
إفريقيا، حيث يشتغل 85،5 في المائة من العاملين 
المهيكل. االتحاد اإلفريقي دعا  القطاع غير  في 
الجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف إلى 
والتقني، وتخفيف ديون  المالي  تسريع دعمها 
األفارقة. والمغرب يرى أن هذه الدعوة يجب أن 

يتردد صداها داخل حركة عدم االنحياز.
وبخصوص تجربة المملكة، أوضح بوريطة أن 
مبادئ،  على خمسة  قامت  المغربية  االستجابة 
حددها جاللة الملك: التضامن؛ االستباق؛ الوقاية؛ 
للمواطنين،  األولوية  وإعطاء  الشاملة  المقاربة 

خاصة األكثر هشاشة.
الوطني، سعى  الصعيد  على  أنه  إلى  وأشار 
المغرب، بقيادة جاللة الملك، إلى تحسين نظامه 
االجتماعية  اآلث����ار  م��ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف  ال��ص��ح��ي 

القمة  أم���ام  مستعرضا  ل��ألزم��ة،  واالق��ت��ص��ادي��ة 
استراتيجية المغرب لمكافحة كوفيد19-، والذي 
كان من أوائل البلدان التي أغلقت مجالها الجوي، 
موضحا أنه بمجرد رصد الحاالت األولى، أعلن 

المغرب حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، سجل بوريطة أن المغرب وجه 
الخاص  للصندوق  المتاحة  الداخلية  الموارد 
إحداثه  تم  وال��ذي  كوفيد19-،  جائحة  بتدبير 
بمبادرة من جاللة الملك، مشيرا إلى أن الزخم 
الكبير للتضامن الوطني أعطى حتى اآلن أزيد من 

3،5 مليار دوالر أمريكى للصندوق الخاص.
الوزير،  ي��ض��ي��ف  ال��ص��ن��دوق،  ه���ذا  وب��ف��ض��ل 
استفادت 5،1 مليون أسرة -يشتغل الكثير منها 
المالية  اإلعانات  من  المهيكل-  غير  القطاع  في 

المباشرة.

وذكر بوريطة بأن المغرب عبأ، أيضا، الصناعة 
الوطنية إلنتاج معدات الحماية الشخصية، السيما 

الماليين من الكمامات المنتجة محليا.
القارة  مستوى  على  االستجابة  وبخصوص 
لروح  وفقا  أن��ه  إل��ى  بوريطة  أش��ار  اإلفريقية، 
التضامن والتفاؤل اإلفريقي، أطلق صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس مبادرة تروم إرساء إطار 
في  اإلفريقية  البلدان  مواكبة  بهدف  عملياتي 
مختلف مراحل تدبيرها للجائحة. ويتعلق األمر 
بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب 
والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية 

واالقتصادية واالجتماعية للجائحة.
يشار إلى أن حركة عدم االنحياز، التي تتكون 
من 120 بلدا، تعتبر ثاني أكبر تجمع للدول بعد 

منظمة األمم المتحدة.

ملواجهة كوفيد19

تسليط الضوء خالل قمة حركة عدم االنحياز على الرؤية 
المستنيرة لجاللة الملك

استعراض تجربة المغرب في مكافحة جائحة كوفيد19
محمد  الهند  ل��دى  ال��م��غ��رب  سفير  اس��ت��ع��رض 
المالكي، في نيودلهي، تجربة المغرب في مكافحة 

فيروس كورونا الجديد )كوفيد19-(.
في مؤتمر عبر  ألقاها  كلمة  في  المالكي،  وقال 
آسيا  بلدان منطقة غرب  يمثلون  لسفراء  الفيديو 
جائحة  أزمة  تطورات  آخر  حول  أفريقيا  وشمال 
استباقيا  نهجا  اعتمد  المغرب  إن  كوفيد19-، 

ووقائيا الحتواء انتشار الوباء.
وأوضح الدبلوماسي المغربي في االجتماع، الذي 
عقد بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية الهندية 
أنه »بفضل الرؤية المتبصرة لجاللة الملك محمد 
متعددة  استراتيجية  المملكة  اعتمدت  السادس، 
األبعاد مع إجراءات شاملة وبعيدة المدى لوقف 
انتشار الفيروس والحد من تداعياته االجتماعية 

واالقتصادية«.
تقوم أساسا  المغرب  أن استراتيجية  وأضاف 
واقتصادية،  واجتماعية  طبية  أبعاد  ثالثة  على 
في  المجتمع  مكونات  على مشاركة جميع  مؤكدا 

الجهود الرامية إلى مكافحة كوفيد19-.
وتطرق، في هذا الصدد، إلى الصندوق الخاص 

تم  الذي  الجديد،  كورونا  فيروس  جائحة  بتدبير 
محمد  الملك  من جاللة  بتعليمات سامية  إحداثه 
السادس، مشيرا إلى أن حجم موارد الصندوق بلغ 

32 مليار درهم حتى 24 أبريل.
المالي  ال��دع��م  تدابير  إل��ى  المالكي  أش��ار  كما 
للتوقف  الذين اضطروا  المأجورين  لفئة  المقدمة 
المهيكل  غير  القطاع  ف��ي  والعاملين  العمل  ع��ن 
وللفئات المحرومة. وأكد أن أزمة فيروس كورونا 
النسيج  مكونات  لكافة  ع��ال  ان��خ��راط  عن  كشفت 
الصناعي المغربي، وكذلك مراكز البحوث الجامعية، 
بهدف وضع أدوات مبتكرة لمواجهة هذا الوباء، 
إل���ى تصنيع مختلف  ذل���ك  ع��ل��ى  ك��م��ث��ال  م��ش��ي��را 
المنتوجات والمعدات الطبية بما في ذلك أجهزة 

التنفس الصناعي مغربية 100 بالمئة.
التعاون  إل��ى  المغربي  الدبلوماسي  دع��ا  كما 
انتشار  م��ن  للحد  ال���دول  جميع  جهود  وتنسيق 

»كوفيد19-« ومن تداعياته االقتصادية.
الملك  اق��ت��راح جاللة  السياق،  ه��ذا  ف��ي  وأب���رز 
بإطالق مبادرة إفريقية إلنشاء إطار عملي لمواكبة 
تدبيرها  م��راح��ل  مختلف  ف��ي  اإلفريقية  ال��ب��ل��دان 

للوباء.
الشؤون  وزارة  سكرتير  استعرض  جانبه،  من 
الخارجية الهندية سانجاي بهاتاشاريا جهود الهند 
اإلجراءات  كوفيد19-، والسيما  وباء  مكافحة  في 

التي اتخذتها الحتواء الفيروس في بلد يفوق عدد 
سكانه 1.3 مليار نسمة، وزيادة اختبارات الفحص 
والتشخيص التي وصلت حاليا الى 40 ألف اختبار 

يوميا.
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حل )عاشر رمضان( ذكرى وفاة أب 
األمة جاللة المغفور له محمد الخامس، 
مناسبة  وه����ي  روح������ه،  ال���ل���ه  ق����دس 
يستحضر من خاللها المغاربة قاطبة 
التضحيات الجسام التي بذلها الملك 
الراحل من أجل بالده وشعبه، ونضاله 
وكفاحه من أجل الحرية واالستقالل، 
بين  تربط  التي  القوية  اللحمة  وك��ذا 
العلوي  وال��ع��رش  المغربي  الشعب 

المجيد.
وكان بطل التحرير جاللة المغفور 
له محمد الخامس قد أسلم الروح إلى 
باريها في العاشر من رمضان من سنة 
فبراير  ل26  )الموافق  هجرية   1380
من  قليلة  بعد سنوات  وذل��ك   ،)1961
االستعمار  ربقة  من  الوطن  تخليص 
ونيل استقالل المملكة. وشكلت وفاته 
رزءا فادحا لألمة، ولحركات المقاومة 
والتحرير، التي كانت ترى فيه، طيب 
الله ثراه، أحد أبرز أقطاب حركة التحرر 
الوطني ورمزا لكفاح الشعب من أجل 

الظفر باالستقالل والكرامة والتقدم.
ويشكل تخليد هذه الذكرى عربونا 
عن الوفاء والتشبث الثابت بذكرى ملك 
التضحية  ف��ض��ل  وال����ذي  مثيله،  ع��ز 
ب��ال��غ��ال��ي وال��ن��ف��ي��س، وت��ح��م��ل مرارة 
المنفى على الخنوع واالستسالم في 
اعترض،  الذي  فهو  المستعمر،  وجه 
لألمة،  ال��م��ؤس��س��ة  ال��م��ب��ادئ  ب��اس��م 
عن  ال��ت��ن��ازل  ع��ل��ى  قطعيا  اع��ت��راض��ا 
أي  في  الدخول  أو  الوطنية  السيادة 
م���ع سلطات  ال���م���س���اوم���ة  م���ن  ن����وع 

الحماية.
وطوال مسيرة كفاحه ضد االستعمار، 
كان جاللة المغفور له محمد الخامس 
يؤدي واجبه بتشاور دائم مع الحركة 
الوطنية، معبرا بذلك عن حرص ثابت 
مختلف  ص��ف��وف  ورص  تدعيم  على 
منطلق  من  وذل��ك  المقاومة،  مكونات 
الوعي بأن التحرير واستعادة السيادة 
والمنسق،  الجماعي  بالعمل  رهين 

باإليمان  التشبث  أساس  على  القائم 
وتحسيس وتعبئة الشعب المغربي.

فلقد حاول الكيان االستعماري، الذي 
جثم بثقله على المغرب ألزيد من أربعة 
عقود، تسخير كافة الوسائل وتوظيف 
للمساس  المتاحة  األساليب  جميع 
الرباط  من  والنيل  الوطنية  بالوحدة 
المتين الذي جمع بين جاللة المغفور 
الوفي،  وشعبه  ال��خ��ام��س  محمد  ل��ه 
مستهدفا من خالل ذلك، طمس معالم 
البيعة  رابطة  جسدتها  قوية  آص��رة 
وتشبث الشعب المغربي القوي بالعرش 

العلوي المجيد.
وخ��دم��ة لهذا ال��غ��رض ال��دن��يء، لم 
تتوان سلطات الحماية عن محاصرة 
القصر الملكي بواسطة قواتها يوم 20 
1953، مطالبة جاللة  غشت من سنة 
المغفور له محمد الخامس بالتنازل عن 
العرش، فما كان منه، طيب الله ثراه، 
إال أن آثر النفي على الرضوخ إلرادة 
المستعمر، مصرحا، بكل ما أوتي من 
إي��م��ان وثقة ف��ي ال��ل��ه، أن��ه ل��ن يضيع 
األمانة التي وضعها شعبه الوفي على 
عاتقه، والمتمثلة في كونه سلطان األمة 
وسيادتها  وح��دت��ه��ا  ورم���ز  ال��ش��رع��ي 
راسخة  لرابطة  منه  وف��اء  الوطنية، 

جسدتها البيعة الشرعية.
السامية  الوطنية  المواقف  وأم��ام 
التي أبان عنها بطل التحرير، وسعيا 
الشعب  ت��الح��م  م��ن  النيل  إل��ى  منها 
في  الشرعي،  بملكه  الوطيد  المغربي 
الشمال كما في الجنوب وفي الشرق 
كما في الغرب، أقدمت سلطات االحتالل 
بنفيه  النكراء  جريمتها  تنفيذ  على 
له  المغفور  الكفاح جاللة  ورفيقه في 
الملكية  واألس�����رة  ال��ث��ان��ي  ال��ح��س��ن 
الشريفة، إلى جزيرة كورسيكا ومنها 

إلى مدغشقر.
المملكة  رب���وع  الخبر  ع��م  أن  وم��ا 
وشاع في كل أرجائها حتى ثار الشعب 
المغربي في انتفاضة عارمة، وتفجر 

األجنبي،  االح��ت��الل  وج��ه  ف��ي  غضبه 
المسلح وانطالق  العمل  بداية  معلنا 
العمليات البطولية التواقة إلى ضرب 
مصالحه  ومختلف  االستعمار  غ��الة 

وأهدافه. 
البطولية  األع��م��ال  ه��ذه  كانت  وم��ا 
الباسلة إال أن تثمر عودة بطل التحرير 

جاللة المغفور له محمد الخامس من 
المنفى إلى أرض الوطن، معلنا انتهاء 
فجر  وب���زوغ  والحماية  الحجر  عهد 
بذلك  ومجسدا  واالستقالل،  الحرية 
االنتقال من معركة الجهاد األصغر إلى 
معركة الجهاد األكبر، وانتصار ثورة 
الملك والشعب المجيدة التي جسدت 
الكفاح  م��س��ي��رة  ف��ي  عظيمة  ملحمة 
الشعب  غماره  خ��اض  ال��ذي  الوطني 
المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد، 
وتحقيق  ال���وط���ن  ح���ري���ة  أج����ل  م���ن 

االستقالل والوحدة الترابية.
قد  المغربي  الشعب  يكون  وبذلك 
الدائم  للعالم بأسره عن تعلقه  برهن 
مبديا  وملكه،  لوطنه  ال��ع��ارم  وح��ب��ه 
استعداده القوي والالمشروط لخوض 
أشد المعارك وتخطي أعتى الصعاب، 
لكرامته  وصونا  مقدساته  عن  ذوذا 
ما  وهو  وأصالته،  إبائه  من  النابعة 
الحسن  له  المغفور  إليه جاللة  أشار 
خطابه  في  ث��راه،  الله  طيب  الثاني، 
الملك  لثورة  ال�19  الذكرى  بمناسبة 
هذه  واص��ف��ا   ،1963 سنة  وال��ش��ع��ب 
العالقة المتينة بالرابطة التي »نسج 
المحبة  بعواطف  خيوطها  التاريخ 
التي  الموحدة  واأله��داف  المشتركة، 
ق��ام��ت دائ���م���ا ع��ل��ى ت��ق��وى م���ن الله 

ورضوانه«.
هكذا، وبفضل هذه الجهود الدؤوبة 
المعركة  خ����وض  ال��م��م��ك��ن  م���ن  ك����ان 
بفضل  أكلها  آت��ت  التي  السياسية، 
المواقف البطولية ألب األمة، الذي قرر 
من  المفروض  الواقع  األم��ر  مواجهة 
التي  االستعمارية،  السلطات  ط��رف 
بلغت ذروة سطوتها من خالل التآمر 
ضد الشرعية التي يجسدها العرش، 
وذلك عندما قرر المحتل الغاشم إجبار 
عاهل البالد وعائلته الكريمة على تكبد 

قساوة المنفى السحيق.

لكن ما لبث أن خاب أمل المستعمر 
بفعل المقاومة الباسلة التي أبان عنها 
جاللة المغفور له محمد الخامس، طيب 
القوي  الدعم  نتيجة  وك��ذا  ث��راه،  الله 
ال��ذي أظهره شعبه األب��ي خ��الل هذه 
المحنة. فبفضل تجند الشعب المغربي 
ورمز  الشرعي  الملك  ع��ودة  أج��ل  من 
السيادة الوطنية من المنفى السحيق، 
أحبطت المؤامرة وعاد الملك المجاهد 
انتهاء عهد  بالده، حامال بشرى  إلى 

الحجر والحماية.
وهكذا، نجح المغرب بفضل المعركة 
محمد  المجاهد  الملك  خاضها  التي 
الحركة  مع  إلى جنب  الخامس جنبا 
الدولي  االهتمام  جلب  في  الوطنية، 
بقضيته، ما مكنه من االنعتاق من ربقة 
االستعمار، لينكب على تشييد الصرح 
المغربية  ال���دول���ة  وب���ن���اء  ال��وط��ن��ي 

الحديثة.
ال���روح إلى  وبعد إس��الم أب األم��ة 
باريها، واصل رفيقه في الكفاح جاللة 
المغفور له الحسن الثاني، أكرم الله 
من  المكتسبات  هذه  ترسيخ  مثواه، 
ضخم  ورش  بتنفيذ  االل��ت��زام  خ��الل 

لتنمية البالد اقتصاديا واجتماعيا.
ووفق نفس الرؤية السديدة، انكب 
بكل عزم وتفاني، وارث سره، صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس، نصره 
الله، على مواصلة تفعيل وتدعيم هذا 
المسار النير، عبر جعل المغرب ينخرط 
في مرحلة جديدة، هي مرحلة الحداثة 
والتنمية، وهي مرحلة تستلهم قوتها، 
على الخصوص، من تلك العروة الوثقى 
التي تربط بين جاللة الملك وشعبه، 
من أجل رفع كل التحديات وتخطي كافة 
التآزر  ذلك  على  يشهد  كما  الصعاب، 
الشعب  عنهما  أبان  الذي  والتضامن 
المغربي بريادة جاللة الملك لمكافحة 

وباء كورونا المستجد.

ذكرى وفاة جاللة املغفور له محمد اخلامس

مناسبة الستحضار التضحيات الجسام لبطل الكفاح 
من أجل االستقالل
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لقد تم تقديم المغرب كنموذج 
في تدبيره لجائحة فيروس كورونا. 
واالتحاد األوروبي يشاطر هذا المعطى 

بشكل كامل.
بيتر  باسمه،  المتحدث  لسان  على 
ستانو، يشيد االتحاد األوروبي بمبادرة 
جاللة الملك اتجاه إفريقيا، ويعرب عن 
يعدها  ال���ت���ي  ال����ق����ارة  م���ع  ت��ض��ام��ن��ه 
متعددة  للشراكة  جديدة  باستراتيجية 

األبعاد.
ويشرح بيتر ستانو في إجابته على 
العربي  المغرب  لوكالة  أسئلة  ثالثة 
اإلفريقية  االستراتيجية  هذه  لألنباء، 
االتحاد  فعل  رد  ع��ن  ويعبر  ال��ج��دي��دة 
النموذجي  ال��ت��دب��ي��ر  إزاء  األوروب������ي 

للمغرب.
- بالبرلمان األوروبي، أكد بوريل على 
حربها ضد  ف��ي  إفريقيا  دع��م  ض���رورة 
االتحاد  يعتزم  ه��ل  ك��ورون��ا.  ف��ي��روس 
األوروبي االنخراط بشكل أكبر في هذا 

االتجاه ؟
مسألة  أوال  إن��ه��ا  ال��ح��ال.  بطبيعة 
تضامن، لكنها أيضا مسألة أمن بالنسبة 
لكل من أوروبا وإفريقيا. فالوباء ليس 

له حدود والتغلب عليه رهين بمحاربته 
في كل مكان.

عن  أعلن حديثا  األوروب���ي  االت��ح��اد 
حزمة من اإلجراءات التي تبلغ قيمتها 
أزيد من 20 مليار يورو، من أجل دعم 
البحث، والمنظومات الصحية، وشبكات 
ال����دول ال��ش��ري��ك��ة لالتحاد  ال��م��ي��اه ف��ي 
التداعيات  من  والتخفيف  األوروب���ي، 

السوسيو-اقتصادية للجائحة.
ومن بين هذه التمويالت، فإن أزيد من 
3،25 مليار يورو مخصصة بشكل مباشر 
 2،06 منها  إفريقيا،  في  الجهود  لدعم 
جنوب  إفريقيا  بمنطقة  ي���ورو  مليار 
ببلدان  ي��ورو  مليار  و1،19  الصحراء، 
شمال إفريقيا. من جهة أخرى، ستستفيد 
للصندوق  مهمة  ضمانات  من  إفريقيا 
وقروض  المستدامة  للتنمية  األوروبي 
البنك األوروبي لالستثمار، إلى جانب 
األعضاء  ال��دول  من  كبيرة  مساهمات 
والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. 
وس��ي��دع��م االت��ح��اد األوروب�����ي، أيضا، 
االستجابة العالمية المنسقة إللغاء ديون 

البلدان األكثر فقرا.
مع بشكل ع���ام، ق��ام االت��ح��اد األوروب���ي  جديدة  استراتيجية  أسس  بوضع 

إفريقيا، من خالل مقترحات تروم تكثيف 
التعاون في جميع المجاالت الرئيسية 
التحول  األخ��ض��ر،  )التحول  لشراكتنا 
ومناصب  ال��م��س��ت��دام  النمو  ال��رق��م��ي، 
الهجرة  وال��ح��ك��ام��ة،  ال��س��ل��م  ال��ش��غ��ل، 
والتنقل(، وذلك بغية العمل، بتشاور مع 
شركائنا، على بلورة استراتيجية موحدة 
جديدة بالنسبة لقمة االتحاد األوروبي- 
 .2020 ألك��ت��وب��ر  اإلف���ري���ق���ي  االت���ح���اد 
وستمكننا هذه اإلستراتيجية من التقدم 
نحو األمام وجعل شراكتنا تنتقل إلى 
الجار  هي  فإفريقيا  القصوى.  السرعة 
األوروبي،  لالتحاد  الطبيعي  والشريك 
في الحرب ضد الفيروس كما هو الحال 

بالنسبة لباقي المجاالت.
- قدمت بعض بلدان الضفة الجنوبية 
للحوض المتوسطي، مثل المغرب، مثاال 
جيدا في كفاحها ضد فيروس كورونا. 
هل سيحصل المغرب على دعم خاص 
باعتباره شريكا مهما لالتحاد األوروبي 

في المنطقة؟

لقد عرف المغرب كيف يتصرف بسرعة 
وفعالية، من خالل االنكباب على معالجة 
مختلف جوانب محاربة فيروس كورونا 
المستويات  بكيفية منسقة، وذلك على 

الطبية، االقتصادية واالجتماعية.
أوروبا الوفية للشراكة اإلستراتيجية 
والمتميزة التي تجمعنا وللروح الريادية 
التي تحفزها، كانت في الموعد خالل هذا 
االختبار. حيث تمت إعادة تعبئة نحو 
450 مليون يورو لهذه الغاية، قصد دعم 
دعم  شكل  في  السيما  المغرب،  جهود 
مباشر للصندوق المحدث تحت رعاية 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
من أجل مكافحة تداعيات الفيروس، أو 

في شكل مدفوعات مسبقة.
على كال الجانبين، كان الرد سريعا، 
هذا  يجسد  حيث  ومتناغما.  منسقا 
التفاعل والتضامن متانة عالقاتنا، وكذا 
ال��ط��م��وح ال���ذي ح��ددن��اه س��وي��ا حيال 
مستقبل شراكتنا أثناء مجلس الشراكة 
األخ����ي����ر ب���ي���ن االت�����ح�����اد األوروب��������ي 

والمغرب.

- أطلق صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس مبادرة مع رؤساء أفارقة آخرين 
بغية محاربة فيروس كورونا. كيف يمكن 

لالتحاد األوروبي دعم هذه المبادرة؟
يبدو أن هذه المبادرة تنسجم، تمام 
نطاقا  األوس��ع  الحركة  مع  االنسجام، 
اإلفريقية،  األس��رة  إلى  المغرب  لعودة 
عدة  منذ  بالغ  باهتمام  نتتبعها  التي 
سنوات، السيما في العديد من المجاالت 
األساسية بالنسبة للعالقات بين االتحاد 
الهجرة،  قبيل  من  وإفريقيا،  األوروب��ي 
وال���ب���ي���ئ���ة، وال��ت��ن��م��ي��ة، واالس���ت���ق���رار 

اإلقليمي.
نحن على قناعة بأن المملكة المغربية 
بدورها  االضطالع  على  ق��ادرة  ستكون 
للقارة  الجماعية  ال��ج��ه��ود  ف��ي  ك��ام��ال 
ومؤسساتها من أجل محاربة الفيروس، 
وأنها ستوفر خبرتها والقيمة المضافة 
الخاصة بها. واالتحاد األوروبي مستعد 
ل��دع��م م��ث��ل ه���ذه ال��م��ب��ادرات ف��ي إطار 
استراتيجيته الشاملة المتجددة اتجاه 

القارة اإلفريقية.

كوفيد19..

ثالثة أسئلة لبيتر ستانو، المتحدث باسم االتحاد األوروبي

كوفيد19-: األزمة الحالية تبين مدى استخدام المواطن المغربي 
لألدوات الرقمية

قال الخبير االقتصادي في مركز السياسات 
إن  الجاي،  يوسف  الجديد،  الجنوب  أج��ل  من 
األزمة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا تبين 
إلى أي حد يلجأ المواطن المغربي إلى األدوات 
الروتين  من  مهما  حيزا  تشغل  التي  الرقمية 

اليومي.
واعتبر الجاي في مقال نشره مركز األبحاث 
المغربي في ركن »الرأي« تحت عنوان: »المغرب 
ما بعد كوفيد19-: استثمار العولمة إلى أقصى 
حد«، أن »األزمة التي نجتازها اليوم، وال سيما 
تدابير  الع��ت��م��اد  ال��رق��م��ي��ة  األدوات  اس��ت��خ��دام 
اجتماعية معينة، تبين إلى أي حد بات المجتمع 
المغربي يستخدم هذه األدوات غير الملموسة 

التي تشغل حيزا مهما من روتيننا اليومي«.
ولفت الباحث إلى أن المواطن المغربي حاضر 
بجسده في المغرب ولكنه يتنقل افتراضيا ما 
بين أوروبا وآسيا وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن 
عدم  إخفاء  يعني  ع��ام  الوضع  ه��ذا  ب��أن  القول 
المساواة المستحكمة في الولوج إلى األدوات 

الرقمية.
من  الكثير  »رقمنة  أن  المقال  ك��ات��ب  وي���رى 

تعكس  األزم��ة  ه��ذه  خ��الل  العمومية  الخدمات 
اإلدارة  ف��ي  اإلج���راء  ه��ذا  اعتماد  على  قدرتنا 
من  أن��ه  ذل��ك  م��ع  الباحث  واعتبر  العمومية«. 
الضروري »إعادة التفكير في طريقة االستثمار« 
ود\عوة المؤسسات الخاصة إلى المشاركة في 
إلى  ال��ول��وج  وتعميم  الرقمي  ال��ع��رض  تعزيز 

األدوات الرقمية.
ويوضح الخبير االقتصادي في هذا الصدد أن 
خالل  من  العمومي،  االستثمار  تنظيم  »إع��ادة 
استهداف البنية التحتية األساسية في المناطق 
من  كافية ستمكن  تحتية  ببنيات  المزودة  غير 
تحقيق مكاسب مالية إلطالق ورش تشييد البنى 

التحتية المتقدمة«.
وسجل الجاي أن »هذه الخطوة األولى ستسمح 
لنا بحشد الخبرات وتسهيل عملية تجهيز التراب 
الوطني«، مضيفا أن هذا اإلجراء يهيئ األوساط 
الخاص  والقطاع  البحوث  ومراكز  الجامعية 
للتعاون من أجل تنفيذ حلول مبتكرة، سواء في 

المغرب أو على الصعيد الدولي.
وعلى الصعيد االقتصادي، يعتقد الخبير أن 
من شروط تحرير التجارة »بنجاح«تعزيز الهيكل 

اإلنتاجي على المستوى المحلي، واالستثمار في 
للتداول  القابلة  القطاعات  وتثمين  المهارات 
والتطوير  البحث  ف��ي  »الضخم«  واالستثمار 

لالرتقاء بالمنتجات المصدرة.
وفضال عن ذلك، يضيف الجاي، يعتبر البنك 
الدولي أن استراتيجية المغرب لتعزيز الصادرات 
عبر المناطق الحرة كفيلة بأن تثمر نتائج جيدة، 
المقاوالت  من  نسيج  تطوير  دون  تحول  لكنها 

الصغيرة والمتوسطة المصدرة.
هذا  في  المقصود  أن  المقال  كاتب  ويوضح 
السياق أنه لكي تتمكن مقاولة من ولوج سوق 
التصدير، يجب أن تكون لديها الحوافز المناسبة 

في مرحلتي ما قبل اإلنتاج وما بعد اإلنتاج.
كما تطرق كاتب المقال إلى مكانة االقتصاد 
المغربي في إفريقيا، مؤكدا في هذا الصدد أن 
المغرب  انتهجها  التي  االنفتاح  استراتيجية 
»عززت« مكانة المملكة باعتبارها فاعال اقتصاديا 

»رئيسيا« في القارة.
بنية  أن  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  ال��ج��اي  وس��ج��ل 
المبادالت التجارية للمملكة داخل القارة تشهد 
في  المباشرة  استثماراتها  وأن  مطردا،  تنوعا 

من  الغربي  الجزء  في  أساسا  تتركز  ال��خ��ارج 
على  واالت��ص��االت  البنوك  قطاعي  ف��ي  ال��ق��ارة، 

الخصوص.
المغرب  أن  االق��ت��ص��ادي  ال��خ��ب��ي��ر  واع��ت��ب��ر 
سيستفيد من زيادة »تنويع« وجهة استثماراته 
وأيضا طبيعتها، وأنه من الممكن وضع الخبرة 
األساسية  التحتية  البنية  في مجال  المكتسبة 
رهن تصرف األفارقة إلنشاء بنية تحتية إقليمية 
تعود بالنفع على الجميع، مضيفا أن النقاشات 
أجل  من  حاليا  اإلفريقي  االتحاد  يقودها  التي 
تنسيق تدابير التصدي لجائحة كوفيد19- بينت 
فيه  لما  األط���راف  المتعدد  ال��ت��ع��اون  »أه��م��ي��ة« 

مصلحة الجميع.
ويرى الجاي أنه إلى جانب البعد االقتصادي 
مواردها  حشد  إفريقيا  على  يجب  وال��م��ال��ي، 
لالستثمار في مبادرات البحوث المشتركة في 
االجتماعية،  والعلوم  األساسية  العلوم  مجال 
مشيرا إلى أن إنتاج بحوث إفريقية من شأنه أن 
حول  ال��دائ��ر  النقاش  ف��ي  ج��دي��دا  نفسا  يضخ 
مستقبل إفريقيا وأن يمنح القارة صوتا وحضورا 

في التحوالت التي يشهدها النظام العالمي.
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الداخلة.. أزيد من 2.25 مليار درهم قيمة عمليات تفريغ األسماك خالل 2019
بلغ حجم عمليات تفريغ المنتجات السمكية 
بميناء الداخلة ما مجموعه 605.34 مليون طن 
بقيمة إجمالية ناهزت 2.25 مليار درهم، وذلك 
حسب معطيات قدمتها مندوبية الصيد البحري 

بالمدينة.
وسجلت عمليات تفريغ األسماك زيادة بنسبة 
القيمة( و2.93 في  المئة )من حيث  0.82 في 
المئة )من حيث الوزن( مقارنة ب� 2018، وهي 
اإلجمالي  الحجم  خاللها  بلغ  ال���ذي  السنة 
طن  مليون   587.58 حوالي  التفريغ  لعمليات 

بقيمة بلغت أزيد من 2.23 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن حجم عمليات تفريغ 
سمك السردين سجل، خالل السنة المنصرمة، 
ما مجموعه 200 ألف طن، بقيمة معامالت بلغت 

341 مليون درهم.
وخالل العام الماضي، بلغ عدد وحدات الصيد 
البحري 3521 وحدة، من بينها 3272 للصيد 
لصيد  بالخيط، و75  الصيد  التقليدي، و150 

السردين، و24 للصيد في أعالي البحار.
ويساهم ميناء الداخلة، الذي يعد األهم من 
نوعه على المستوى الوطني، بشكل كبير في 
بجهة  السوسيو-اقتصادية  التنمية  عملية 
الداخلة - وادي الذهب. وخالل سنة 2019، شكل 
اإلنتاج  من  المئة  في   47 نسبة  الجهة  إنتاج 
الوطني للصيد البحري و34 في المئة من حيث 

القيمة.
كما تزخر الجهة بمؤهالت كبرى في مجال 
الصيد البحري، حيث تمثل 65 في المئة من 

القابلة لالستغالل، والتي  المؤهالت الوطنية 
تتكون من 80 في المئة من األسماك السطحية 

و20 في المئة من األسماك القاعية.
ويستفيد قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة 
- وادي الذهب من بنيات تحتية مهمة )بمينائين 
والثالث في طور اإلنجاز وسوق للسمك و06 
قرى للصيد التقليدي مجهزة بأسواق للسمك 
وومركز للتأهيل المهني البحري ومركز جهوي 

للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويتكون القطاع من 89 وحدة لتجميد وتثمين 
لشحن  وح���دات  و03  البحرية،  المنتوجات 
القشريات الحية وأربعة مراكز لشحن الصدفيات، 
باإلضافة  السمك،  دقيق وزيت  إلنتاج  ووحدة 
إلى 06 وحدات إلنتاج الثلج، و11 مزرعة لتربية 
األحياء البحرية، ووحدة للتصبير و05 وحدات 

أخرى في طور اإلنجاز.

قالت المفوضية األوروبية، إنها تتوقع أن يشهد 
اقتصاد االتحاد األوروبي ركودا »تاريخيا« خالل سنة 

2020، نتيجة أزمة فيروس كورونا.
ضمن  األوروب��ي��ة  التنفيذية  السلطة  وأوض��ح��ت 
توقعاتها االقتصادية لربيع 2020 أن »وباء كوفيد19- 
يمثل صدمة كبرى بالنسبة لالقتصاد العالمي واقتصاد 
االتحاد األوروبي، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية 
خطيرة للغاية. فعلى الرغم من السرعة التي تعاملت 
على  اعتمادها  خ��الل  من  العمومية،  السلطات  بها 

من  كاملة  لترسانة  واألوروب��ي  الوطني  المستويين 
ركود  من  سيعاني  االت��ح��اد  اقتصاد  ف��إن  التدابير، 

تاريخي هذا العام«.
وحسب هذه التوقعات، يتوقع أن يسجل اقتصاد 
منطقة اليورو انكماشا قياسيا نسبته 7،75 بالمائة 
6،25 بالمائة في  في 2020، لينمو بعد ذلك بنسبة 

.2021
وأشارت المفوضية إلى أن اقتصاد االتحاد األوروبي 
يرتقب أن يشهد انخفاضا نسبته 7،5 بالمائة في عام 

2020، وأن يسجل زيادة بنسبة 6 بالمائة في 2021، 
مشيرة إلى أنه تم تعديل توقعات نمو االتحاد األوروبي 
ومنطقة اليورو بانخفاض قدره نحو 9 نقاط مئوية 

مقارنة مع التوقعات االقتصادية لخريف 2019.
ووفقا للسلطة التنفيذية األوروبية، فإن الرجة التي 
هزت اقتصاد االتحاد األوروبي متناظرة من حيث تأثر 
انخفاض  لكن  الوباء،  ج��راء  األعضاء  ال��دول  جميع 
اإلنتاج في عام 2020 وقوة االنتعاش في 2021 يرتقب 
أن تكون غير متجانسة إلى قدر كبير. حيث سيعتمد 
االنتعاش االقتصادي في كل بلد عضو، ليس فقط على 
تطور الوباء في البلد المعني، لكن أيضا على بنية 
اقتصاده وقدرته على االستجابة لمساعدة سياسات 

االستقرار.
وعلق باولو جنتيلوني، المفوض األوروبي المكلف 
باالقتصاد قائال إن »أوروبا تشهد صدمة اقتصادية 
لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير. سيكون كل من 
الركود وقوة االنتعاش غير متساويين ألنهما  مدى 
تدابير  رف��ع  بها  يمكن  التي  السرعة  على  يعتمدان 
الحجر الصحي، وأهمية الخدمات مثل السياحة في 
كل اقتصاد والموارد المالية لكل دولة. وتشكل هذه 
االختالفات تهديدا للسوق الموحدة ومنطقة اليورو، 
لكن اإلجراءات المشتركة والحاسمة على المستوى 

األوروبي يمكن أن تساعد في الحد من ذلك«.
واعتبرت المفوضية األوروبية أنه إذا كان لوباء 
المستهلكين،  إنفاق  على  ق��وي  تأثير  »كوفيد19-« 
واإلنتاج الصناعي، واالستثمار والتجارة، وتدفقات 
التخفيف  ف��إن  التوريد،  وسالسل  األم���وال،  رؤوس 
الطريق  يمهد  أن  ينبغي  الحجر  لتدابير  التدريجي 
االتحاد  اقتصاد  أن  إلى  ذلك  مع  لالنتعاش، مشيرة 
األوروبي لن يتعافى بشكل كامل مع حلول نهاية عام 

.2021

االتحاد األوروبي يتوقع ركودا »تاريخيا« في 2020

صناعة النسيج تخوض 
معركة إنتاج الكمامات 

الواقية المخصصة للسوق 
الوطنية وقريبا للتصدير

 La Croix »الك��روا«  كتبت صحيفة 
في  النسيج  ص��ن��اع��ة  أن  ال��ف��رن��س��ي��ة، 
المغرب تخوض معركة تصنيع الكمامات 
تتيح  إن��ت��اج  »سلسلة«  وف��ق  ال��واق��ي��ة، 
تصديرها، فور تلبية حاجيات السوق 

المغربية بشكل كامل.
وأوضحت الصحيفة أن سبعة ماليين 
اس��ت��ع��م��ال وحيد  ذات  واق��ي��ة  ك��م��ام��ة 
ومليون كمامة قماشية تخرج كل يوم 
من سالسل اإلنتاج المغربية، بدال من 
األكياس غير المنسوجة، مشيرة إلى أنه 
إصابة  ح��ال��ة  أول  اك��ت��ش��اف  ب��م��ج��رد 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا، ب��ت��اري��خ 4 مارس 
الماضي، على التراب المغربي، »دخلت 
ص��ن��اع��ة ال��ن��س��ي��ج ف��ي م��ع��رك��ة إنتاج 

الكمامات«.
وأكدت »الكروا« أن هذا اإلنتاج أضحى 
ممكنا بفضل صناعة النسيج، التي تعد 
أول قطاع محدث لمناصب الشغل في 
المغرب، بوظائفه المباشرة ال� 200 ألفا 
وغير المباشرة التي تقدر ب� 200 ألفا 
أخرى، مستدلة بأرقام للجمعية المغربية 

لصناعات النسيج واأللبسة.
رئيس  ع��ن  نقال  »الك����روا«  وأوردت 
أن  ت��أك��ي��ده  ب��وب��وح  محمد  الجمعية، 
اإلنتاج المغربي اليومي للكمامات ارتفع 
حتى اآلن إلى سبعة ماليين. وينضاف 
إلى هذا اإلنتاج األقنعة القماشية التي 
مرات،  خمس  استعمالها  إعادة  يمكن 
والتي تحظى بتصديق المعهد المغربي 
للتقييس )إيمانور(، حيث أن الكمامات 
نحو  على  للبيع  »ستعرض  القماشية 

مستمر بالسوق المغربية«.
وأوضح بوبوح أن »32 مقاولة حظيت 
بالتصديق، والتي تنتج مليون كمامة 
قماشية في اليوم. حيث من شأن هذا 
ظرف  ف����ي  ي��ت��ض��اع��ف  أن  اإلن����ت����اج 

أسبوعين«.
المغربية  الجمعية  رئ��ي��س  وق����ال 
لصناعات النسيج واأللبسة أنه »بمجرد 
المغربية  السوق  طلب  تلبية  تتم  أن 
بشكل كامل، سيكون بوسعنا الشروع 

في التصدير«.
وأوضحت »الكروا« أن ذلك يتوقع أن 
يبتدأ خالل الشهر الجاري، مؤكدة أنه 
»في ظل الخصاص العالمي لألقنعة، فإن 
واإلفريقيين  األوروب���ي���ي���ن  ال���زب���ن���اء 

واألمريكيين يدقون باب المغرب«.
رئيس  نقال عن  الصحيفة  وخلصت 
النسيج  لصناعات  المغربية  الجمعية 
الكمامات  »س��وق  إن  قوله  واأللبسة، 
الواقية في المغرب سيكون مستداما. 

ويبدو أن سلسلة اإلنتاج لن تنقطع«.

حجزت املصالح املختصة بإقليم 
كيلوغراما   537 من  أزي��د  ورزازات 
من املواد واملنتوجات الغذائية غير 

الصاحلة لالستهالك.
وأك������د ب�����الغ ل��ق��س��م ال���ش���ؤون 
االقتصادية واالجتماعية والتنسيق 
اللجنة  أن  ورزازات،  إقليم  بعمالة 
اإلقليمية املختلطة لليقظة الصحية 
باإلقليم واللجن التسع ذات الصلة 
املصالح  مم��ث��ل��ي  ت���ض���م  وال����ت����ي 
وإتالف  »حجز  من  متكنت  املعنية، 

امل���واد  م��ن  ك��ي��ل��وغ��رام��ا   537.029
واملنتوجات الغذائية غير الصاحلة 

لالستهالك«.
وأش����ار امل��ص��در ذات���ه إل���ى أنه 
جرى حجز هذه الكمية، التي تضم 
475.50 كلغ من اللحوم، و61.529 
كلغ من مواد غذائية متنوعة، خالل 
نقطة   99 لنحو  ميدانية  زي����ارات 
للبيع في الفترة املمتدة ما بني 27 

أبريل املاضي ورابع ماي اجلاري.
وأبرز قسم الشؤون االقتصادية 

بعمالة  والتنسيق  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
العملية  ه���ذه  أن  ورزازات  إق��ل��ي��م 
تندرج في إطار »احلرص على تتبع 
ال��س��وق احمللية،  وض��ع��ي��ة مت��وي��ن 
وكذا سالمة وجودة املواد الغذائية 
التي يتم عرضها باحملالت التجارية 

واألسواق اليومية واألسبوعية«.
ستستمر  ال��ع��م��ل��ي��ة  أن  وذك����ر 
البرنامج  وفق  رمضان  شهر  خالل 
املسطر، وذلك طبقا لإلطار القانوني 

والتنظيمي املطبق في هذا املجال.

ورزازات .. حجز أزيد من 537 كلغ من املواد واملنتوجات الغذائية غير الصاحلة لالستهالك

مال وأعمال



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 330 
< 8 -  14  ماي  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

12 أخبار دولية

لجأ الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى 
استخدام »الفيتو« ضد قرار أصدره الكونغرس 
ويحد من صالحياته في شن عمل عسكري 

ضد إيران.
الفيتو  استخدام  بيان،  في  ترامب  وب��رر 
بكون األمر يتعلق ب »قرار مهين جدا طرحه 
الديمقراطيون في إطار استراتيجيتهم الرامية 
إلى إحداث تفرقة داخل الحزب الجمهوري و 
الظفر في االنتخابات المقررة في 3 نونبر«.

وكان الكونغرس قد صادق ،بمجلسيه، في 
شهر مارس على القرار الذي يمنع القيام بأي 
على  طرحه  دون  إي���ران  ض��د  عسكري  عمل 
التصويت و الحصول على تفويض صريح 

من الكونغرس.
وصادق مجلس النواب على القرار بغالبية 
227 صوتا مقابل 186، قبل أن يدعمه مجلس 
أعضاء  ث��م��ان��ي��ة  م����ن  ب��ت��أي��ي��د  ال���ش���ي���وخ 

جمهوريين.
وانتقد الرئيس األمريكي في نص البيان، 
»الجمهوريين القالئل الذين صوتوا لصالح 
النص«، مؤكدا »نحن نعيش في عالم معادي 
فيه  التهديدات باستمرار ويقر  فيه  تتنامى 
قادرا  أن يكون  الرئيس يجب  بأن  الدستور 
والتصرف  خصومنا  أف��ع��ال  استباق  على 
ما  ه���ذا   )...( عليهم  ل��ل��رد  وح���زم  ب��س��رع��ة 

فعلته!«.

الرئيس ترامب يستخدم »الفيتو« لتعطيل قرار يحد من صالحياته
 في شن حرب على إيران

أعلنت الحكومة النمساوية، عن 
جنود  م���ن  آالف   4 ن��ح��و  ت��ع��ب��ئ��ة 
جهودها  في  للمساهمة  االحتياط 

لمواجهة األزمة الوبائية.

في  ال���دف���اع،  وزارة  وأوض��ح��ت 
األنباء  وك��ال��ة  نقلتها  م��ع��ط��ي��ات 
النمساوية، أن األمر يتعلق بعملية 
غير مسبوقة لتعبئة جنود االحتياط 

المبذولة  الجهود  في  للمساهمة 
للتصدي لألزمة الوبائية.

الجنود  ه������ؤالء  أن  وأب��������رزت 
سيساهمون بشكل رئيسي في تعزيز 
عمليات المراقبة الحدودية وحماية 
إلى  إضافة  العام،  والنظام  األم��ن 
العسكرية  الخدمة  جنود  تعويض 
في  تدريبهم  إكمال  بعد  األساسية 

منتصف ماي الجاري.
العملية  أن  إل�����ى  وأش���������ارت 
يوليوز  ن��ه��اي��ة  س��ت��ت��واص��ل ح��ت��ى 
المقبل، إلى جانب 3500 متطوع من 
ومتدربي  المدنية  الخدمة  موظفي 

الهالل األحمر.
أبريل   14 ف��ي  النمسا،  وب���دأت 
الحجر  ق��ي��ود  تخفيف  المنصرم، 
منتصف  منذ  المفروضة  الصحي 
مارس الماضي، بعد تسجيل تراجع 
كبير في معدل اإلصابات الجديدة 

وارتفاع حاالت الشفاء.
وسجلت البالد حتى اآلن 13 ألفا 
و462 حالة شفاء و606 وفيات من 

أصل 15 ألفا و579 إصابة.

النمسا تعبئ 4 آالف من جنود االحتياط 
للمساهمة في مواجهة األزمة الوبائية

رئاسيات بولونيا : ال يمكن إجراء االنتخابات بالطريقة التقليدية إال بعد عامين
لوكاش  ال���ب���ول���ون���ي  ال���ص���ح���ة  وزي������ر  ق�����ال 
االنتخابات  إج��راء  يمكن  ال  إن��ه  شوموفسكي، 

الرئاسية، بالطريقة التقليدية، إال بعد عامين.
اإللكتروني  للموقع  تصريح  ف��ي  وأوض���ح، 
لصحيفة »أونيط«، إن توصيته لم تتغير - من 
االنتخابات  إج���راء  ينبغي  طبية،  نظر  وجهة 
الرئاسية بالطريقة التقليدية في غضون عامين، 
معتبرا أن »اعتماد حالة الكوارث الطبيعية في 

البالد ليس عالجا مناسبا لمخاطر الوباء«.
واعترف شوموفسكي بأن تنظيم االنتخابات 
»سيكون  الجاري  ماي  من  ال10  في  الرئاسية 
صعبا للغاية وعملية معقدة« من الناحية الصحية 

والحفاظ على سالمة المواطنين .
وأش����ار إل���ى م��وق��ف��ه ال��س��اب��ق ب���أن »إج����راء 
االنتخابات الرئاسية في الشكل التقليدي يجب 
أن يتم في غضون عامين، اذا تمت معالجة األمر 

من ناحية صحة وسالمة المواطنين« .
ورأى أنه يمكن أن تتوصل المعارضة واألغلبية 
والية  تمديد  بخصوص  وت��واف��ق  ات��ف��اق  »ال��ى 
الرئيس الحالي أندري دودا لمدة عامين، وهو 
ما ال ليس في مصلحة التيار الذي يحكم حاليا، 
أي اليمين المتحد، ألنه في النهاية ينبغي تقصير 
فترة والية أندريه دودا التالية، وال يمكن للرئيس 
الحالي مواصلة ترشيحه »، معتبرا أنه »إذا كانت 
المواطنين،  وسالمة  أمن  في  تفكر  المعارضة 

فيجب أن توافق على هذا االقتراح«.
البولونية  ال��م��رك��زي��ة  اللجنة  رئ��ي��س  وأك���د 
لالنتخابات سيلفيستير مارتسينياك أن إجراء 
االنتخابات الرئاسية في البالد، كما كان مخططا 

يوم ال10 من ماي الجاري، »أمر مستحيل«.
على  جوابا  مارتسينياك،  سيلفيستير  وقال 
طلب من رئيسة مجلس النواب إلجبييتا فيتيك، 
إن إجراء االنتخابات الرئاسية في بولونيا في 
10 ماي 2020 »أمر مستحيل ألسباب قانونية 

وتنظيمية«.
وأعلنت مارشال )رئيسة( مجلس النواب في 
وقت سابق أنها أرسلت رسالة إلى رئيس اللجنة 
إذا  البولونية تسأل عما  المركزية لالنتخابات 
كانت اللجنة قادرة على تنظيم وإجراء االنتخابات 

الرئاسية في ال10 من ماي.
ال��س��ؤال، ص��رح سيلفيستير  ه��ذا  وردا على 
هذه  إج��راء  المستحيل  »من  بأنه  مارتسينياك 
االنتخابات في مثل هذا الفترة الزمنية«، مشددا 
على أن انتخاب رئيس جمهورية بولونيا في 10 
تشريعية  ألس��ب��اب  مستحيل  أم��ر   2020 م��اي 

وتنظيمية«.
مجلس  أع��ض��اء  م��ن   30 ق��رر  وم��ن جهتهم، 
الشيوخ من أصل خمسين رفض مشروع القانون 
الذي يتيح التصويت عبر المراسالت البريدية 
العامة  االنتخابات  الخاصة بإجراء  القواعد  و 

لرئيس جمهورية بولونيا، بأكمله .
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ توماش غرودزكي 
عن توقف المداوالت بالغرفة الثانية على أن يعود 

مشروع القانون اآلن إلى مجلس النواب.
إلجراء  الخاصة  القواعد  قانون  يفترض  و 
االنتخابات الرئاسية، الصادر يوم 6 من أبريل 

الماضي، أن التصويت في االنتخابات لن يتم إال 
عن طريق المراسلة البريدية، كما تمنح اللوائح 
الجديدة رئيسة مجلس النواب إمكانية تأجيل 
التي  ال��ح��دود  ضمن  ولكن  االنتخابات،  موعد 
حددها الدستور، أي في موعد ال يتجاوز 23 من 

شهر ماي الجاري.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنه 
تم خالل شهر أبريل الماضي، تنفيذ 8 

آالف و163 عملية أمنية.
الوزارة  باسم  المتحدث  وأوض���ح 
إسماعيل تشاتقلي، في مؤتمر صحفي 
 3 ت��ض��م  العمليات  ه���ذه  أن  ب��أن��ق��رة، 
م��ت��وس��ط��ة في  ك��ب��ي��رة و27  ع��م��ل��ي��ات 
األرياف، و252 أخرى في المدن داخل 
البالد، مبرزا أنها أسفرت عن تحييد 
37 »إرهابيا«. وكشف المسؤول التركي 
عن »تراجع عدد اإلرهابيين داخل البالد 

ألول مرة إلى 492 عنصرا«، مشيرا إلى 
أن االنضمام لصفوف منظمة »بي كا كا« 
منذ بداية العام الحالي، سجل أقل نسبة 

له بعد انضمام 13 شخصا فقط.
وفي ما يخص التطورات المتعلقة 
بفيروس »كورونا«، لفت تشاتقلي إلى 
إلقاء القبض على 496 شخصا من أصل 
مواقع  م��س��ت��خ��دم��ي  م���ن  و58  أل����ف 
يتعمدون  الذين  االجتماعي  التواصل 
ن��ش��ر م���ن���ش���ورات اس��ت��ف��زازي��ة حول 

»كورونا«.

الداخلية التركية : تنفيذ أزيد من 8 آالف 
عملية أمنية خالل أبريل الماضي
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13 قضايا المجتمع

مجلس عمالة طنجة-أصيلة يعبئ 2،8 مليون درهم ضمن جهود 
احتواء وباء كورونا المستجد

أعلن مجلس عمالة طنجة-أصيلة عن تعبئة 
2،88 مليون درهم من أجل دعم جهود احتواء 
وباء كورونا المستجد )كوفيد 19( والتخفيف 

من تداعياته االجتماعية.
وأشار بالغ لمجلس العمالة، توصلت به وكالة 
المغرب العربي لألنباء، أن هذا الغالف المالي 
المواد  ل��ش��راء  دره��م  مليون   2،2 على  ي��ت��وزع 
الغذائية لفائدة األسر المعوزة والمتضررة من 
الرئيس  مساهمة  جانب  إلى  كورونا،  جائحة 
وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان بتعويضات 
شهر مارس عن مهامهم االنتدابية والتي تصل 
إلى 83 ألف درهم، في الصندوق الخاص بتدبير 
ملكية  بتعليمات  أح��دث  ال��ذي  كورونا  جائحة 

سامية.
كما ساهم المجلس ب 200 ألف درهم القتناء 
مدينة  وأزق��ة  ش��وارع  لتعقيم  المطهرة  المواد 
المواد  الق��ت��ن��اء  دره���م  ال��ف   200 وب  طنجة، 
المتعلقة بالوقاية الصحية، و 200 الف درهم 
الموارد  رش  في  المستعملة  اآلل��ي��ات  القتناء 

المطهرة.
وأشار البالغ إلى أن هذه التدابير تأتي تنفيذا 
الجاللة  لصاحب  السامية  الملكية  للتعليمات 
الملك محمد السادس المتعقلة بتدبير الجائحة 
والتخفيف من آثارها االقتصادية واالجتماعية، 
وثمن   .2011 دستور  مقتضيات  مع  وتماشيا 

أعضاء مجلس عمالة طنجة أصيلة كل التدابير 
واإلج����راءات المتخذة م��ن أج��ل اح��ت��واء وباء 
وتعبئتهم  لها  دعمهم  ع��ن  معربين  ك��ورون��ا، 
الرامية  المبادرات  كل  في  الفعلي  وانخراطهم 
إلى التآزر والتضامن في هذه الظرفية الصعبة. 

وأشادوا بالمجهودات المبذولة من طرف والي 
عمالة  عامل  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة 
ط��ن��ج��ة-أص��ي��ل��ة، وال��س��ل��ط��ات ال��م��ح��ل��ي��ة على 
السالمة  على  للحفاظ  الكبيرة  التضحيات 

المواطنين.

متاجر مغلقة وورشات متوقفة وحرفيون على حافة 
التقليدية  الصناعة  قطاع  هذا هو وضع  اإلف��الس، 
المحلي  اقتصادها  في  تعتمد  التي  وزان،  بمدينة 
والصناعة  ال��ف��الح��ة  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى  ك��ب��ي��ر  ب��ش��ك��ل 

التقليدية.
فقد أقفلت كل محالت الحرفيين والتجار المتواجدة 
وبأزقة  المدينة،  وسط  التقليدية  الصناعة  بمجمع 
والخراطين  والسويقة  كالمالح  العتيقة  المدينة 
والحدادين، وغيرها من األحياء، مباشرة بعد قرار 
السلطات العمومية فرض حالة الطوارئ الصحية، 
واختار الصناع طواعية وقف سلسلة اإلنتاج تحت 
ضغط اإلكراهات الصحية للحد من انتشار فيروس 

كورونا المستجد.
تقليدي  ص��ان��ع  آالف   8 و  آالف   6 ب��ي��ن  ب����وزان 
والحياكة  كالنسيج  متعددة،  ح��رف  في  يشتغلون 
والخياطة التقليدية والجلد ونقش وخراطة الخشب 
وصناعة الفوانيس وقطع الزينة والجبس وغيرها 
منذ  امتهانها  المغاربة على  دأب  التي  الحرف  من 
يتمثل في  باإلقليم  األبرز  المنتوج  كان  قرون، وإن 
حياكة الصوف وخياطة الجالبة الوزانية األصيلة.

التقليدية  الصناعة  لغرفة  الثالث  النائب  وأشار 
بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عالء الدين الشرقاوي، 
الفقري  العمود  أصابت  ك��ورون��ا  »جائحة  أن  إل��ى 
التقليدية،  الصناعة  في  المتمثل  المدينة  القتصاد 
وزان شهيرة بحرفها ولها تاريخ عريق في الصناعة 
التقليدية«، مبرزا أن »الحرفيون التزموا باإلجراءات 
االحترازية، وكل الصناع لبوا نداء الوطن لمحاربة 

الجائحة منذ بداية حالة الطوارئ الصحية«.
التزام بالقواعد الصحية لم يكن دون ثمن، إذ يؤكد 
عالء الدين الشرقاوي، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي لألنباء، أنه »من الطبيعي أن يكون للحجر 
التقليديين«،  الصناع  على  مباشر  تأثير  الصحي 
بوزان  الصناع  كان  الجائحة،  قبل  حتى  مستدركا 
وانخفاض  االقتصادية  الحركة  تراجع  من  يعانون 

رقم المعامالت لعدة أسباب، من بينها الجفاف.
»السويقة«  م���ح���الت  وج����ل  ال���ح���اي���ك«  »س�����وق 
المتخصصة في بيع قطع الثوب )الخرقة( والجالبة 
إلى غاية قرار جديد من السلطات  الوزانية مغلقة 
يرخص بفتح المحالت أمام الزبائن. في هذا المكان 
الذي كان يعج بالزوار والتجار قبل أسابيع قليلة، 
قلة من الناس تسرع السير في المنطقة لقضاء بعض 
األغراض التي دفعتهم الضرورة القصوى لمباشرتها 

في هذا اليوم الرمضاني القائظ.
واعتبر نور الدين النوالي، صاحب محل للجالبة 
الوزانية بسوق الحايك، أن »الجائحة جاءت فجأة، 
ونقط  الحرف  كبير، محالت  القطاع بشكل  فتضرر 
معامالتنا  رقم  تراجع  »لقد  مضيفا  مغلقة«،  البيع 
الوزانية  الجالبة  تجار  المائة،  ف��ي   100 بنسبة 
يتعاملون مع الزوار ومع زبائن من مدن أخرى، وهي 

العملية التي توقفت بعد منع التنقل بين المدن«.
الجالبة  خياطة  في  تدخل  المهن  من  مجموعة 
التقليدية الصنع، بدءا بمهن إعداد الصوف وبيعه 
وغزله، وحياكته )الدرازة(، قبل بيع خرقة الصوف 
إلى التجار، لتنطلق المرحلة الثانية المتمثلة في بيع 
قطعة الثوب للزبون وتحديد نوع الفصالة والشروع 
في خياطة الثوب، وهي العملية التي تتدخل فيها 
مهن أخرى من قبيل الخياطة و«البرشمان« وتنميق 

الثوب ب »السفيفة« و«العقاد«.
شهر  حلول  قبل  أسابيع  كورونا  جائحة  تفشي 
رمضان تزامن مباشرة مع موسم ارتفاع الطلب على 
الجالبة الوزانية وكافة األزياء التقليدية، التي يكثر 

عليها االقبال مع المناسبات الدينية واألعياء.
في هذا السياق، قال نور الدين النوالي، الذي راكم 
أزيد من عقدين في تجارة الخرقة والجالبة الوزانية، 
أن إعداد المنتوج يتطلب مساهمة عدد من الحرفيين 
المناسبات وشهر  الطلب خالل  يرتفع  التقليديين، 
الحركة  الجائحة أوقفت  لكن  الفطر،  رمضان وعيد 
الخرقة  ت��ج��ارة  خاصة  ك��ام��ل،  بشكل  االقتصادية 

والجالبة الوزانية.
في السياق ذاته، يضيف عالء الدين الشرقاوي 
التقليديون وتراجع مدخولهم  »لقد تضرر الصناع 
اليومي، جل الحرفيين يتدبرون قوتهم يوما بيوم، 
بأداء  مقيدون  الصحي  الحجر  ف��ت��رة  خ��الل  وه��م 
وإعالة  والفواتير  كالكراء  الواجبات  من  مجموعة 
أو  ب��وزان  التقليدي  الصانع  أن  موضحا  أسرهم«، 
على  ال��م��ع��ان��اة  يفضل  ن��ف��س  ع���زة  »ذو  ب��ال��م��غ��رب 

السؤال«.
من  المقدمة  المساعدات  ب��أن  المتحدث  ون��وه 
صندوق جائحة كورونا، سواء للحرفيين الحاملين 
لبطاقة راميد أو من القطاع غير المهيكل، ساهمت 

في تخفيف اآلثار االجتماعية لوباء كورونا على قطاع 
»لكن حجم  بالمدينة، مستدركا  التقليدية  الصناعة 
وأن  خاصة  أكبر،  الحرفيين  ومتطلبات  إك��راه��ات 
العديد من المهنيين يعيلون أكثر من أسرة من منطلق 

التكافل العائلي«.
التكافل والتضامن، هي من الوشائج التي شدت 
من عضد نسيج الصناعة التقليدية بمدينة وزان على 
الكبار  مدى قرون، حرف توارثتها أجيال، وعلمها 
للصغار، وهي أيضا قيم صارت نفيسة في زمن أعاد 
المهنية  ال��ع��الق��ات  ف��ي��ه رس���م  ك���ورون���ا  ف���ي���روس 
واالجتماعية من منظور جديد ورؤية تكرس قواعد 

التباعد االجتماعي.

جائحة كورونا تفاقم أزمة الصناعة التقليدية بوزان

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل باملصلحة 
القنيطرة،  مبدينة  القضائية  للشرطة  الوالئية 
أمني  تدخل  خالل  الوظيفي  سالحه  الستعمال 
الطوارئ  حالة  خرقوا  أشخاص  ستة  لتوقيف 
الصحية، وتبادلوا الضرب واجلرح فيما بينهم، 
لتهديد جدي  ال��ش��رط��ة  ع��ن��اص��ر  ع��رض��وا  ك��م��ا 

وخطير باستعمال السالح األبيض.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني، 
أن دورية للشرطة القضائية كانت قد تدخلت من 

بصدد  كانوا  الذين  فيهم  املشتبه  توقيف  أجل 
األسلحة  باستعمال  بينهم  فيما  العنف  تبادل 
قبل  القنيطرة،  مبدينة  الوحدة  بحي  البيضاء 
عناصر  م��ع  عنيفة  م��واج��ه��ة  ف��ي  ي��دخ��ل��وا  أن 
اض��ط��ر مفتش شرطة  األم��ن��ي��ة، مم��ا  ال���دوري���ة 
مم��ت��از الس��ت��خ��دام س��الح��ه ال��وظ��ي��ف��ي وإطالق 
رصاصة نارية مكنت من دفع اخلطر الناجت عن 
هذا االعتداء، وتوقيف أحد املشتبه فيهم بعني 
املكان، فضال عن توقيف خمسة متورطني آخرين 

في وقت الحق من مساء اليوم.
املعاينات  أنه حسب  ذاته  املصدر  وأض��اف 
االستعمال  ه�����ذا  ع����ن  جن����م  ف���ق���د  األول�����ي�����ة، 
االضطراري للسالح الوظيفي إصابة شخصني 
الرصاصة  بشظايا  وس��ط��ح��ي  ع��رض��ي  بشكل 
بعد ارتطامها باألرض مبكان التدخل، حيث مت 
أصيب  الذي  الشرطي  رفقة  للمستشفى  نقلهما 
الضرورية،  اإلسعافات  لتلقي  برضوض  بدوره 
فيما تتواصل األبحاث لتحديد مدى ارتباطهما 

بهذه القضية.
باملوقوفني  االحتفاظ  ال��ب��الغ،  حسب  ومت، 
الستة حتت تدبير احلراسة النظرية رهن إشارة 
للشرطة  الوالئية  املصلحة  الذي جتريه  البحث 
القضائية حتت إشراف النيابة العامة املختصة، 
للكشف عن جميع ظروف ومالبسات وخلفيات 
أجل  من  األبحاث  تتواصل  فيما  القضية،  هذه 
توقيف كل املساهمني واملشاركني احملتملني في 

هذا االعتداء.

مفتش شرطة ممتاز يضطر الستعمال سالحه الوظيفي لتوقيف ستة أشخاص خرقوا حالة الطوارئ الصحية

علم لدى المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس 
باتا  وإف���ران  يعقوب  م��والي  إقليمي  أن  مكناس 

خاليين من وباء فيروس كوفيد 19.
التام،  للشفاء  المصابة  الحاالت  تماثل  وبعد 
أصبح اإلقليمان ابتداء من يومه 5 ماي خاليين من 

الوباء، حسب المصدر.
مجهودات  بتظافر  الجهوية  المديرية  ونوهت 
جميع المتدخلين في الشأن الصحي اإلقليمي من 
الصحة،  تقنيو  ممرضون،  )أط��ب��اء،  صحية  أط��ر 
اداريون،عمال شركات المناولة...( وسلطات إقليمية 
منتخبة،  وم��ج��ال��س  أمنية  وم��ص��ال��ح  ومحلية، 

ومجتمع مدني.
للصحة  الجهوية  المديرية  دعت  المقابل،  في 
الى  يعقوب  م��والي  واقليم  إف���ران  إقليم  ساكنة 
االستمرار في االمتثال لقوانين الحجر الصحي و 
نصائح وزارة الصحة من أجل القضاء على هذا 

الوباء.

إقليما موالي يعقوب
 و إفران خاليان من وباء 

كوفيد 19
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14 رمضانيات

حينما تقترن قيمة التكافل بجائحة »كوفيد-19«

إذا كانت األزمة الصحية الحالية الناتجة عن 
تفشي جائحة كورونا ) كوفيد 19- ( قد تسببت 
في انهيار نشاط غالبية القطاعات، إال أن وقعها، 
من  أخ��رى،  قطاعات  على  مفيدا  كان  بالمقابل، 
بينها خدمات توصيل الطلبيات التي تشهد حاليا 

اقباال مكثفا عليها من قبل المستهلكين.
و يبدو أن العديد من األسر قد وجدت ضالتها 
في هذه الخدمة، كطريقة أفضل لحماية أنفسها 
من هذا الفيروس وتجنب أي خطر للعدوى. وأمام 
الطلب المتزايد على هذه الخدمة، سارع مهنيو 
اقتراح  ال��ى  للمنازل  الطلبيات  توصيل  قطاع 
خيارات شراء متنوعة وتوفير خدمة التوصيل 
مع االمتثال الصارم لتدابير السالمة الصحية.

وفي ظل األزمة الصحية حيث يكون للوقاية 
األولوية على كل شيء آخر، يسهر مقدمو خدمات 
التام  احترام  في  خدمة  توفير  على  التوصيل 
االحترازية من خالل تطبيق جميع  لالجراءات 

متطلبات وتوصيات الصحة والسالمة.
لمنصة  العام  المدير  أك��د  السياق،  ه��ذا  في 
العربي  اإللكترونية،  للتجارة  المغرب(  )جوميا 

العلوي البلغيتي أن » التجارة اإللكترونية تلعب 
حاليا دورا رائدا في مساعدة المغاربة على اقتناء 
األساسية«،  اليومية  المنتجات  من  مشترياتهم 
تغيرت  الصحي،  الحجر  بداية  منذ  أنه  مبرزا 
عادات الشراء لدى المغاربة لتصبح أكثر تركيزا 

على منتجات الضروريات األساسية.
لوكالة  تصريح  في  البلغيتي  العلوي  وق��ال 
ظل  ف��ي  علينا،  »ك��ان  لألنباء  العربي  المغرب 
الظروف االستثنائية الحالية، مراجعة واعتماد 
عدد معين من اإلجراءات الصحية، وأخرى متعلقة 
بالنظافة«. وأضاف أن توصيل المنتجات اليومية 
الحفاظ على صحة كل من  أجل  بأمان من  يتم 
الزبون وعون التوصيل، مبرزا أن »منصتنا توفر 
خيارات التوصيل بدون احتكاك بدني، مما يلغي 
التباعد  يسهل  وبالتالي  الجسدي  االت��ص��ال 

االجتماعي.«
وأوضح العلوي البلغيتي أن أعوان التوصيل 
استفادوا من تكوين يهدف إلى توعيتهم بضرورة 
احترام المعايير الالزمة أثناء عملية التوصيل، 
الخصوص،  وجه  على  يتعلق،  األم��ر  أن  مبرزا 

بالحفاظ على مسافة األمان التي يجب أن ال تقل 
كمامات  وارت���داء  التوصيل،  أث��ن��اء  متر   2 ع��ن 

وقفازات مع اعتماد المعامالت غير النقدية.
و أفاد بأنه بمجرد وصوله إلى العميل، يقوم 
عون التوصيل باالتصال أو إرسال رسالة نصية 
قصيرة إلى هذا األخير إلخباره، ثم يودع الطرد 
الباب وال يغادر حتى يستلم هذا العميل  أمام 

بضاعته .
وهي استراتيجية يتم احترامها بحدافرها من 
قبل المتعاونين في هذه المنصة، وهذا ما يؤكد 
)جوميا  في  توصيل  عون  سنة(،   23( عمر  لنا 
المغرب(، الذي يعتبر استخدام المطهر الكحولي 
النارية،  دراجته  ومقود  وهاتفه  يديه،  لتعقيم 

خطوة أساسية قبل يرتدي قفازاته.
 Glovo  « ش��رك��ة  تلتزم  ذات���ه،  ال��س��ي��اق  ف��ي 
Maroc«، وهي مؤسسة متخصصة في توصيل 
الطلبات للمنازل، وفقا لمديرها العام كريم دبار 
بتطبيق اإلجراءات الوقائية، لكونها تضح على 
صحة وسالمة االعوان و الزبناء ضمن األولويات 

الرئيسية.

الصحي،  الحجر  بداية  »منذ  أنه  إلى  وأشار 
قمنا بتكييف جميع ممارساتنا المهنية من أجل 
العالمية  ال��ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ت��وص��ي��ات  ات���ب���اع 

والسلطات العمومية ».
و ذكر الدبار أنه للحد من االحتكاك البدني بين 
شركة  حددت  مراكزها،  داخل  التوصيل  أعوان 
Glovo Maroc عدد األشخاص الذين يمكنهم 
ثالثة  في  الوقت  نفس  في  الداخل  إلى  الولوج 
أشخاص، مع احترام مسافة االمان في مترين 
إلى أن الشركة قامت  على االقل بينهم، مشيرا 
بتوزيع أقنعة وقفازات ومطهرات كحولية على 

جميع الموزعين.
قبل  من  طلبا  األكثر  بالمواد  يتعلق  ما  وفي 
المغاربة في هذه الفترة االستثنائية، ذكر الدبار 
ان هذه المواد تتوزع بين الماء والحليب والفواكه 

والخضروات والمعجنات والمطهرات.
المدهل في خدمة  الواقع أن هذا االرتفاع  و 
ألن  عابرا،  يكون  لن  للمنازل  الطلبات  توصيل 
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الختبار هذه الخدمة، قدروها واعتادوا عليها.

على  غالبة  سمة  الترقب  ك��ان  إذا 
المشهد العالمي بفعل الواقع الجديد 
الذي فرضته جائحة )كوفيد19-(، فإن 
قيمة التكافل، في المقابل، ظلت صفة 
من  للحد  ال��رام��ي��ة  للتدابير  م��م��ي��زة 
واالقتصادية  النفسية  ال��ت��داع��ي��ات 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ل���ه���ذا ال����وب����اء. وألن 
المسارعة إلى التطوع والعطاء في شهر 
رمضان المبارك من السنن التي دأب 
عليها المغاربة منذ عصور خلت، فقد 
أف��ض��ى ت��زام��ن ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل مع 
إحسانية  أنماط  إف��راز  إلى  الجائحة 
وتطوعية تتالءم والحالة االستثنائية 

التي يعيشها المجتمع.
والواقع أن شهر الصيام لهذه السنة 
قد حل في مناخ يطبعه االستثناء، إال 
ما يكون من التضامن والتطوع، ذلك 
أن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة 
الفيروس  ان��ت��ش��ار  م���ن  ال��ح��د  ق��ص��د 
المستجد لم تغفل عن األشخاص الذين 
مصادر  وتوقفت  مصالحهم  تعطلت 
رزقهم، سواء أكان ذلك بالقطاع المهيكل 
لهم  تكفل  قوانين  فشرعت  غيره،  أو 
االستفادة من تعويضات مالية نظير 

مكوثهم في منازلهم.
ويتأكد تسارع مسار التضامن في 
الشهر الفضيل من خالل توسيع نطاق 
عملية  من  المستفيدة  األس��ر  تغطية 
توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441، 
محمد  مؤسسة  عليها  ت��ش��رف  ال��ت��ي 
الخامس للتضامن، حيث تم رفع العدد 
اإلجمالي لألسر المستفيدة مقارنة مع 
السنة الماضية، لتعزز بذلك مبادرات 
التعبئة  مساعي  الرمضاني  التكافل 
الوطنية الرامية إلى الحد من تداعيات 

الجائحة.
الوقائية  ال��ت��داب��ي��ر  ك��ان��ت  وإذا 
الطوارئ  حالة  إط��ار  في  المفروضة 
الصحية قد أرغمت الفاعلين المدنيين 
اإلفطار  عمليات  عن  االستغناء  على 
التضامنية )موائد الرحمان( التي يأوي 
الطلبة  م���ن  ال��س��ب��ي��ل  ع���اب���رو  إل��ي��ه��ا 
جمعيات  فإن  المدن،  على  والوافدين 
المجتمع المدني عملت على تصريف 
أكثر  أنشطة  في  وم��وارده��ا  جهودها 
أمانا وفاعلية، من قبيل إيصال المؤن 
الغذائية إلى األسر المحتاجة، والدعم 

التربوي والنفسي عن بعد.
وسيرا على هذا النهج التضامني، 
تعمل جمعية )أفرا( للتنمية والتعاون 
على التخفيف من أعباء النفقات التي 
بمنطقة  المعوزة  األس��ر  كاهل  تثقل 
أداء  إل��ى  ب���ادرت  إف��ن��ي، حيث  سيدي 
ف��وات��ي��ر ال��ك��ه��رب��اء ع��ن س��اك��ن��ة دوار 
ب��اإلق��ل��ي��م، ك��م��ا ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع قفف 
األكثر  األس��ر  على  الغذائي  التموين 
هشاشة بمناسبة حلول شهر رمضان 

المبارك .
توفيق  ال��ج��م��ع��ي��ة،  رئ��ي��س  وق����ال 
بوصابون، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي لألنباء، إن مبادرة أداء فواتير 
 80 م��ن  أكثر  شملت  التي  الكهرباء، 
إط���ار مجهودات  ف��ي  ت��ن��درج  أس����رة، 
التعبئة الوطنية الرامية إلى الحد من 
تعد  حين  ف��ي  )كوفيد19-(،  جائحة 
عملية توزيع التموين الغذائي نشاطا 
يروم  الجمعية  برنامج  في  أساسيا 
تعزيز قيم التكافل وتقاسم فرحة حلول 

الشهر الكريم.
ك���م���ا أط���ل���ق���ت ال��ج��م��ع��ي��ة، حسب 
بوصابون، مسابقة لألعمال اإلبداعية 
الكريم،  ال��ق��رآن  تجويد  م��ج��االت  ف��ي 
والقصة  التشكيلي  وال��ف��ن  وال��ش��ع��ر 
القصيرة لفائدة التالميذ والطلبة على 
سيدي  بإقليم  ق��روي��ة  جماعة  صعيد 
إفني، ساعية بذلك إلى صقل مواهبهم 
وبناء شخصيات متوازنة قادرة على 
وإكراهات  »ك��ورون��ا«  جائحة  تحويل 
سانحة  فرصة  إل��ى  الصحي  الحجر 

لإلبداع.
التي  المغرب(  )تيبو  جمعية  أم��ا 
يرتكز تصورها للفعل الجمعوي على 
وتعليم  للتربية،  كوسيلة  ال��ري��اض��ة 
المهارات الحياتية، فضال عن تطوير 
فقد  األطفال،  لدى  الحركية  المهارات 
أطلقت مبادرة »صحتي في رياضتي« 
قصد تالفي تداعيات الجائحة التي أدت 

إلى تعليق األنشطة الرياضية.
أمين  الجمعية، محمد  رئيس  وأكد 
هذه  أن  مماثل،  تصريح  في  زري���ات، 
الكبسولة تستهدف 4000 أسرة وطفل، 
حيث تروم تشجيعهم على تبني أسلوب 
حياة صحي ونشط خالل فترة الحجر 
الصحي، وذلك من خالل برنامج يشمل 

ال��ت��م��اري��ن ال��ب��دن��ي��ة، ون��ص��ائ��ح حول 
التغذية، واإلجراءات االحترازية للوقاية 
المستجد، فضال  كورونا  فيروس  من 

عن االختبارات التربوية.
وإذا كانت اللحظات األولى النتشار 
فيروس كورونا قد سجلت سلوكيات 
متفرقة ومحدودة في الزمان والمكان، 
المصلحة  تحقيق  إلى  ن��زوع  عن  تنم 
الفردية دونما اكتراث بالصالح العام، 
وهمت باألساس مجال التموين الغذائي 
والصحي بدافع الخوف، فقد تأكد فيما 
بعد، وبما ال يدع مجاال للشك، أن طبيعة 
جائحة »كوفيد- 19« تفرض التعاضد 
سالمة  أج��ل  من  الخطوات  وتنسيق 

الجميع.
وفي هذا الصدد، وعالقة بالمنظور 
ال��ت��رب��وي االج��ت��م��اع��ي، ي��ق��ول لحسن 

تفروت، أستاذ الفلسفة والمنطق بكلية 
التابعة  اإلنسانية  وال��ع��ل��وم  اآلداب 
لجامعة القاضي عياض بمراكش، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
إن تزامن وباء كورونا مع شهر رمضان 
يعيشها  التي  التكافلية  القيم  زك��ى 
المجتمع، مما قد يؤدي إلى تحول في 
األزمة  هذه  انقضاء  بعد  الصدد  هذا 

الصحية.
حسب  الجائحة،  ه��ذه  تشكل  كما 
لتعزيز  ف��رص��ة  ال��ج��ام��ع��ي،  األس���ت���اذ 
منظومة التربية والتكوين، وكذا ثقافة 
جميع  صفوف  في  والوقاية  النظافة 
الذاكرة  أن  ح��ي��ث  ال��م��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات 
الجماعية للجيل الجديد ال تسعفه في 
التفاعل مع كوارث من هذا الحجم، الفتا 
إلى أن الصيغ التضامنية التي أفرزتها 

كورونا تجاوزت الفرد إلى الجماعة.
قد كثر في اآلونة  الحديث  إذا كان 
والدروس  الخالصات  ح��ول  األخيرة 
ال��ت��ي ي��م��ك��ن اس��ت��ق��اؤه��ا م���ن األزم���ة 
األمر  تعلق  س��واء  الحالية،  الصحية 
بنمط السياسات االقتصادية، أو النظم 
الصحية، فإن التركيز قد انصب بشكل 
أساسي أيضا حول القضايا المتعلقة 
والتربوية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ات 
للمجتمع، حيث انتقل النقاش اليوم من 
دراسة معطيات الحاضر إلى استشراف 
ممكنات المستقبل، فبرزت إلى السطح 
أط��روح��ات ت��ت��ن��اول ال��ت��ح��والت التي 
بعد  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن��ظ��م  ستشهدها 
إمكانية  على  مؤكدة  األزم��ة،  انقضاء 
تراجع القيم الفردية مقابل بروز القيم 

الجماعية.

العمل التطوعي خالل شهر رمضان

في زمن كورونا
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